
 

 

NÚCLEO DE EXTENSÃO, PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO 

EDITAL Nº005/2022 

V ENCONTRO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE 

 

O Núcleo de Extensão, Pesquisa e Pós Graduação da Faculdade 

Regional Jaguaribana, divulga as informações específicas para a seleção e 

inscrição de trabalhos científicos da sua V Semana de Educação e Saúde. 

 

1- DA INSCRIÇÃO DOS TRABALHOS 

Os trabalhos deverão ser inscritos até o dia 07 de Abril de 2022 e 

entregues na sede da FRJ na coordenação de enfermagem ou pelo email: 

coord.enfermagem@frjaltosanto.edu.br. 

Cada trabalho de graduação inscrito é obrigatório a inscrição de, no 

mínimo, um orientador e um autor e, no máximo, um orientador, um autor e 

quatro co-autores. 

Para a inscrição de trabalhos, além dos procedimentos acima, é 

necessário enviar o resumo do trabalho, seguindo os prazos e as normas 

técnicas estabelecidas. 

Os trabalhos recebidos, e com inscrições devidamente validadas, 

passarão pela avaliação da Comissão de Avaliação dos Trabalhos Cientifícos. 

Após o parecer final da referida comissão, o autor do trabalho receberá 

mensagem no e-mail cadastrado durante a inscrição informando se o trabalho 

foi aceito ou recusado para apresentação na V Semana de Educação e Saúde 

FRJ. 

A partir do dia 08/04/2022, a lista com os trabalhos aceitos, com a data 

e o local da apresentação, será divulgada nas unidades da FRJ e no site: 

www.frjaltosanto.edu.br. 

 

2- DAS REGRAS PARA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 

 



 

 

O resumo deverá: 

 Ser escrito em língua portuguesa, em fonte Arial ou Times New Roman, 

tamanho 12, espaçamento simples, sem recuo de parágrafo, 

obedecendo as regras ortográficas e gramaticais vigentes e da ABNT 

para as margens da página;  

 Apresentar resultados de pesquisas ou atividades de extensão, 

concluídas ou em andamento, com as seguintes partes: introdução, 

objetivos, metodologia, resultados e conclusões; 

 Conter título, nome do autor, nome do (s) coautor (es), orientador e seus 

devidos títulos em rodapé. 

 Conter apenas texto compreendendo entre 400 (mínimo) e 600 palavras 

(máximo) e 

 Apresentar três palavras-chave. 

 

Orientações gerais para a elaboração  

1. Introdução: apresenta e contextualiza a temática escolhida para o estudo, 

além de indicar a sua importância. 

2. Objetivos: informa o que se pretende/pretendeu realizar na investigação 

adaptando-os para o tipo de trabalho inscrito. Assim, no caso de trabalhos de 

pesquisa, indica o que se pretendia descobrir e para os trabalhos de extensão 

o que se pretendia implementar. 

3. Metodologia: descreve como o trabalho foi (ou está sendo) realizado. 

Em caso de pesquisa atente para:  

 O tipo de pesquisa (teórica, de campo, etc.); 

 A abordagem (qualitativa, quantitativa ou uma junção das duas); 

 Os procedimentos adotados (estudo bibliográfico, estudo documental, 

questionário, entrevista, observação, entre outros); 

 Se for de campo indique o “local” e a amostra (quantidade de pessoas). 



 

 

Para os trabalhos de extensão: 

 Informe a natureza da ação (relatos de experiência, resultados de ações 

de extensão, prestação de serviços, programas e eventos); 

 Descreva como foi ou está sendo realizado. 

4. Resultados e Conclusões: apresenta uma síntese dos resultados que já 

possui - teóricos e/ou práticos - e as conclusões pertinentes. 

5. Referências: apresentar referências utilizadas para construção da pesquisa, 

suporte teórico para atividade de extensão e construção do trabalho final, 

sejam elas bibliográficas, vídeos, músicas, entre outros. 

3- NORMAS PARA AS EXPOSIÇÕES DE PÔSTERES 

Os pôsteres deverão ter 0,90 m de largura por 1,10 m de altura; 

Devem contemplar os seguintes itens: título do Evento, título do 

trabalho, nome dos autores/orientador, instituições dos autores/orientador, 

dados da pesquisa (introdução, objetivos, metodologia, resultados e 

conclusões e bibliografia principal), instituição financiadora e/ou agência que 

concedeu a bolsa, caso exista; 

A critério do pesquisador podem ser incluídos gráficos, fotos, tabelas, 

entre outros; 

O tipo e tamanho da letra escolhida devem possibilitar a visualização e 

leitura do texto a uma distância aproximada de 1 metro; 

Os autores deverão afixar o pôster no expositor, no mínimo 20 minutos 

antes do início da sessão e durante todo o tempo estipulado pela Comissão 

(das 18 às 21h), pelo menos um dos autores deverá ficar à disposição dos 

participantes do Evento, bem como da banca avaliadora para expor o seu 

trabalho. O atraso ou saída antecipada do autor do local de exposição implicará 

na desclassificação do trabalho. 

Os autores e/ou coautores que estiverem na exposição, receberão certificado 

específico de apresentação. 



 

 

O resultado final será divulgado no encerramento da V Semana de 

Educação e Saúde da FRJ, onde será, também, realizado a premiação para o 

primeiro, segundo e terceiro colocado na pontuação final. 

 

4- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

Os casos omissos nesse edital serão decididos pela Curadoria de 

Avaliação dos Trabalhos Cientifícos e pela Comissão de Avaliação de 

Trabalhos Cientifícos.  

 

Alto Santo - CE, 31 de março de 2022. 

 

 

 

______________________________________________ 

Núcleo de Extensão, Pesquisa e Pós Graduação da FRJ 

 


