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CHAMADA PARA A X MOSTRA CIENTÍFICA DA 

FACULDADE MORGANA POTRICH - FAMP 

  

   

  

APRESENTAÇÃO  

  

O conhecimento científico e tecnológico tem corroborado para decisões de conflitos do 

cotidiano moderno, através de resultados eficazes e fundamentais para o desenvolvimento humano. 

Este fato está incentivando as Instituições de Ensino Superior na busca de uma formação ampla e 

voltada para o meio científico, ético e cultural.  

Em vista disso, o Departamento de Pesquisa torna público a Chamada para submissão de 

trabalhos na X Mostra Científica da Faculdade Morgana Potrich – FAMP, que visa oportunizar 

discussões relacionadas as problemáticas e/ou questionamentos abordados entre o(s) autor(es) e o(s) 

ouvinte(s), estabelecendo a disposição da Instituição junto à sociedade acadêmica e científica local 

e regional.  

   

OBJETIVO  
  

Este evento tem por objetivo principal divulgar e promover discussões relacionadas as 

atividades de pesquisa realizadas por estudantes de graduação de qualquer Instituição de Ensino 

Superior do país, tais como iniciação científica, estágios, monitoria, Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC), além de projetos e atividades de extensão. Outros trabalhos serão englobados, como 

aqueles oriundos de trabalhos de Pós-Graduação e pesquisas em geral de professores pesquisadores 

ou demais profissionais interessados e egressos, visando a integração científica e cultural de 

Mineiros e região.  

   

PÚBLICO ALVO  
   

Este evento é destinado aos acadêmicos e docentes de todas as Instituições de Ensino 

Superior que tenham interesse e comprometimento com a pesquisa científica, além de egressos e 

profissionais afins.  
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INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS  

   

INSCRIÇÕES  
   

O autor que apresentará o trabalho deverá se inscrever na X Mostra Científica da FAMP, 

sendo obrigatório a indicação de um professor responsável/orientador (para graduandos) como 

um dos autores. Os autores serão responsáveis pelas informações a serem usadas na divulgação e 

emissão dos certificados.   

As inscrições serão realizadas através do preenchimento e envio do Formulário Eletrônico 

disponível em https://forms.gle/rd7W3yo46FGn19MM8, no período de 07 de agosto à 04 de 

outubro de 2019. Será disponibilizado duas modalidades de inscrições: 

Inscrições para Apresentação de Trabalho: Somente os autores que irão apresentar o(s) 

trabalho(s) farão esta inscrição. O autor deverá inserir o(s) título(s) do(s) trabalho(s) a ser 

apresentado por ele, cada autor poderá apresentar até 03 trabalhos, não havendo limite de 

participação como coautor. Os inscritos nessa Modalidade receberão o Certificado de Apresentação 

e o Certificado de Participação. 

Inscrições para Ouvintes: Estará disponível inscrições para acadêmicos e público geral, 

interessados no evento. Os inscritos nessa Modalidade receberão o Certificado de 

Participação/Ouvinte. 

Todas as modalidades de inscrição serão gratuitas. 

  

SUBMISSÃO  
   

Os resumos serão recebidos até as 24 horas do dia 30 de setembro de 2019, exclusivamente 

no e-mail mostracientifica@fampfaculdade.com.br e deve constar, obrigatoriamente, a Área 

Temática que o trabalho se enquadra e o formato de apresentação (Pôster ou Oral).  

  

ÁREAS TEMÁTICAS (AT)  

AT1 – Interdisciplinaridade, Desenvolvimento e Planejamento Sustentável do Meio Ambiente;  

AT2 – Novos direitos, Direitos Fundamentais e Sociedade;  

AT3 – Direito à Saúde    

AT4 – Saúde como Direito Social  

AT5 – Tema Livre – Ciências sociais  

AT6 – Ciência e Tecnologia de Alimentos  

https://forms.gle/rd7W3yo46FGn19MM8
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AT7 – Nutrição Clínica  

AT8 – Nutrição Social / Educação Nutricional  

AT9 -  Reabilitação Fisioterapêutica  

AT10 – Diagnóstico Cinético-funcional  

AT11 – Atenção Básica em Saúde Hospitalar e PSF/ESF 

AT12 – Psicologia Escolar / Práticas Sociais e Processos Educacionais  

AT13 – Saúde Mental  

AT14 – Psicologia Hospitalar  

AT15 – Diagnóstico Laboratorial e Monitoramento da Saúde e Qualidade de Vida dos Residentes 

em Mineiros - GO  

AT16 – Odontologia Social / Dentística / Prótese / Cirurgia  

AT17 – Clínica Odontológica / Endodontia / Periodontia  

AT18 – Odontopediatria  

AT19 – Urgência e Emergência  

AT20 – Saúde do Homem  

AT21 – Saúde da Mulher  

AT22 – Saúde da Criança e do Adolescente  

AT23 – Clínica Médica  

AT24 – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar  

AT25 – Saúde Pública e Epidemiológica  

AT26 – Processos biotecnológicos e controle de qualidade aplicados a produtos farmacêuticos e 

alimentos;  

AT27 – Ética e Saúde  

AT28 – Ética e Cidadania  

AT29 – Tema Livre – Saúde humana  

  

MODALIDADES  

Será aceito Resumos na modalidade Simples ou Expandido: 

 

Resumo Simples: Deverá ser redigido em língua portuguesa, conter, no máximo, 2200 caracteres 

em parágrafo único. Formato Microsoft Word 2007 ou superior. Fonte: Arial, Tamanho: 12, 

Justificado, Espaçamento entre Linhas: 1,5; Margem: Superior e Esquerda 3,0 cm; Inferior e Direita: 

2,0 cm;  
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Título: CAIXA ALTA (LETRA MAIÚSCULA) centralizado e em negrito. Conter até 200 

caracteres.  

Autor(es): Fonte Arial, Justificado, Tamanho  10 e com a numeração sequencial (sobrescrito).   Ex: 

João Paulo SILVA1; Ana Maria de OLIVEIRA2; Marcelo FERREIRA3;  

Filiação: Fonte Arial, Justificado, Tamanho 10, referenciado pela numeração de cada autor. No 

rodapé da página.  

Ex: 1Graduando em Farmácia – Faculdade Morgana Potrich (FAMP).  

          2Graduando em Direito – Faculdade Morgana Potrich (FAMP).  

          3Professor Especialista (Mestre ou Doutor) da Faculdade Morgana Potrich.  

 

 Modelo do Resumo Simples 

  

Resumo Expandido: Deverá ser redigido em língua portuguesa, no formato doc.x (Microsoft Word 

2007 ou superior) conter, no máximo, 4 páginas.  

Fonte: Arial, Tamanho: 12, Justificado, Espaçamento entre Linhas: 1,5; Margem: Superior e 

Esquerda 3,0 cm; Inferior e Direita: 2,0 cm;  

Título: CAIXA ALTA (LETRA MAIÚSCULA) centralizado e em negrito. Conter até 200 

caracteres.  

Autor(es): Fonte Arial, Justificado, Tamanho  10 e com a numeração sequencial (sobrescrito).   Ex: 

João Paulo SILVA1; Ana Maria de OLIVEIRA2; Marcelo FERREIRA3;  

Filiação: Fonte Arial, Justificado, Tamanho 10, referenciado pela numeração de cada autor. No 

rodapé da página.  

Ex: 1Graduando em Farmácia – Faculdade Morgana Potrich (FAMP).  

          2Graduando em Direito – Faculdade Morgana Potrich (FAMP).  

          3Professor Especialista (Mestre ou Doutor) da Faculdade Morgana Potrich.  

  

Modelo do Resumo Expandido   

 

 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO  
  

PÔSTER  
  

I. Tipo do pôster: os pôsteres deverão ser impressos em papel ou lona, de acordo com a 

preferência dos autores.  

  

https://drive.google.com/file/d/1Y74-3vdiU_bpKSE72j_HNmgS6ifh42tt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y74-3vdiU_bpKSE72j_HNmgS6ifh42tt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L-XT2diCWoDuRjB-C0kaAZkz4t7lwpEu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1zRr9hAq8NdIYB9VW6EK3WqXO_NXUnaXL
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II. Exposição: os pôsteres serão colocados na data e horários previstos na programação do 

evento, de acordo com a área temática a que pertence o trabalho. Estes dados serão 

divulgados com antecedência mínima de até uma semana anterior ao evento. 

    

III. Cada autor deverá permanecer junto ao seu pôster por 02 horas, mesmo que já tenha 

apresentado ao avaliador. 

 

IV. É obrigação do autor retirar o pôster após o horário de apresentação do mesmo.  

 

V. Design: o tamanho dos pôsteres será de 120 cm de altura por 90 cm de largura.   

 

VI. Por precaução, utilizar o tamanho da fonte, no pôster, 24 ou superior.  

  

  

APRESENTAÇÃO ORAL  
   

O apresentador do trabalho científico fará apresentação para os avaliadores e ao público interessado. 

Em cada trabalho poderá ter até 02 (dois) apresentadores, indicados no envio do resumo. O tempo 

para exposição será de 10 (dez) minutos e, logo após, iniciará as considerações dos avaliadores e 

perguntas e/ou dúvidas da plateia.   
  

I. A apresentação deverá será no formato ppt. (Power Point)  
 

II. O primeiro Slide deve conter o título, nome(s) do(s) autor(es) e afiliação; 

 

III. A utilização de fotos poderá ser feita de forma que não se identifique a pessoa em 

exposição.  

 

IV. Tendo em vista o tempo da apresentação, sugere-se que o número de slides não seja 

superior a 10.  

 

V. Em todas as salas de apresentação será disponibilizado projetor e computador. Caso o 

apresentador necessite de outros materiais será de sua responsabilidade.  

 

VI. O horário e o local para a apresentação serão divulgados juntamente com a aprovação 

do trabalho.  

  

 Obs.: Fica a critério do autor escolher o tipo de apresentação (Oral ou Pôster), independente 

da categoria do resumo (Simples ou Expandido). 
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DATAS IMPORTANTES  

  

Evento  Data/Prazo  

Inscrições  07/08/2019  à 04/10/2019 

Data Limite para submissão de resumos  30/09/2019  

Limite para resposta de Aceite ou Recusa do trabalho  08/10/2019 

X Mostra Científica - Apresentações 21/10/2019  

 

 

CERTIFICADOS  

Os certificados de apresentação e participação/ouvinte na X Mostra Científica da FAMP serão 

enviados no e-mail do autor principal (aquele que submeteu o resumo) e no e-mail dos ouvintes 

inscritos.  

 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
   

I. A participação no presente evento implica aceitação, por parte dos autores, de todas as 

exigências regulamentares e o não cumprimento de qualquer uma delas acarretará 

desclassificação na Mostra Científica.   

  

II. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do evento.   
  

III. Esta chamada entra em vigor na data de sua publicação.   
 

 

  

  

Mineiros, 06 de agosto de 2019.  

  

  

Comissão Organizadora – X Mostra Científica  

Contato – mostracientifica@fampfaculdade.com.br  


