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CHAMADA PARA A XII MOSTRA CIENTÍFICA DA FAMP 

FACULDADE MORGANA POTRICH 

    

  

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 XI Mostra Científica da FAMP - Faculdade Morgana Potrich, 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 na discussão e divulgação científica, atividades extensionistas, além de egressos da FAMP 

e comunidade em geral.  

 

INSCRIÇÕES  

  Todas as inscrições serão realizadas via Formulário Eletrônico, através do link: 

https://forms.gle/qqwRW6cDVQQXroBSA.   

https://forms.gle/qqwRW6cDVQQXroBSA
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Aos inscritos que tiverem presença registrada no dia do evento, poderá receber os seguintes 

certificados: Certificado de ouvinte nas apresentações da Mostra (06h), Certificado de ouvinte nas 

palestras ou mesa redonda (2h) e Certificado de Apresentação (se for o caso). 

Aos participantes que apresentarão trabalhos, será obrigatório a indicação de um professor 

responsável/orientador (para graduandos) como coautor, no ato da inscrição. Os autores serão responsáveis 

pelas informações a serem usadas na divulgação e emissão dos certificados.   

 

TAXA DE INSCRIÇÃO – PAGAMENTO 

A taxa de inscrição será de R$5,00 (cinco reais) para todas as modalidades de participação. O pagamento 

será efetuado via Pix (CNPJ da FAMP – chave: 07.218.565/0001-99). 

Para confirmação do pagamento, será necessário enviar o comprovante no ato da inscrição. 

 

 

 INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS  

A submissão será através do preenchimento e envio do Formulário Eletrônico disponível em 

https://forms.gle/qqwRW6cDVQQXroBSA, no ato da inscrição, no período de 01 de junho à 12 de 

setembro de 2021. Não será permitido e/ou validado os envios de trabalhos por qualquer outra via. 

Será considerado apenas os resumos enviados pelo formulário de inscrição.  

Cada autor poderá enviar e apresentar até 03 trabalhos, não havendo limite de participação como 

coautor em outros resumos.  

 

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 - Ciências Sociais Aplicadas ao Direito e Linguagem Jurídica 

AT6 – Núcleo de Estudos Jurídicos 

AT7 – Tema Livre – Ciências sociais  

AT8 – Ciência e Tecnologia de Alimentos  

AT9 – Nutrição Clínica  

https://forms.gle/qqwRW6cDVQQXroBSA
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AT10 – Nutrição Social / Educação Nutricional  

AT11 -  Reabilitação Fisioterapêutica  

AT12 – Diagnóstico Cinético-funcional  

AT13 – Atenção Básica em Saúde Hospitalar e PSF/ESF 

AT14 – Psicologia Escolar / Práticas Sociais e Processos Educacionais  

AT15 – Saúde Mental  

AT16 – Psicologia Hospitalar  

AT17 – Diagnóstico Laboratorial e Monitoramento da Saúde e Qualidade de Vida dos Residentes em 

Mineiros - GO  

AT18 – Odontologia Social / Dentística / Prótese / Cirurgia  

AT19 – Clínica Odontológica / Endodontia / Periodontia  

AT20 – Odontopediatria  

AT21 – Urgência e Emergência  

AT22 – Saúde do Homem  

AT23 – Saúde da Mulher  

AT24 – Saúde da Criança e do Adolescente  

AT25 – Clínica Médica  

AT26 – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar  

AT27 – Saúde Pública e Epidemiológica  

AT28 – Processos biotecnológicos e controle de qualidade aplicados a produtos farmacêuticos e alimentos;  

AT29 – Anatomia 

AT30 - Neurociências 

AT31 – Ética e Saúde  

AT32 – Ética e Cidadania  

AT33 – Tema Livre – Saúde humana  

  

MODALIDADES DE TRABALHOS 

Será aceito Resumos na modalidade Simples ou Expandido: 

Resumo Simples 

Deverá ser redigido em língua portuguesa, conter, no máximo, 2200 (sem contar espaços) caracteres 

em parágrafo único. Formato Microsoft Word 2010 ou superior. Fonte: Times New Roman, Tamanho: 12,  
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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 Times New Roman, Justificado, Tamanho 10 e com a numeração sequencial (sobrescrito).    

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

Filiação: Fonte Times New Roman, 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/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 até 

07 (sete) páginas para os resumos que contemplem as Áreas Temáticas de 01 a 07 e conter até 04 

(quatro) páginas para os resumos nas Áreas Temáticas de 08 a 33. 

Fonte: Times New Roman, 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): Times New Roman, Justificado, Tamanho  10 e com a numeração sequencial (sobrescrito).   Ex: 

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

Filiação: Fonte Times New Roman, 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/Doutor da Faculdade Morgana Potrich.  

 

Modelo do Resumo Expandido 

 

AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS  

Os textos serão avaliados por uma banca composta por docentes da FAMP e pesquisadores externos 

convidados, com conhecimento nas áreas afins do tema escolhido.  

https://drive.google.com/file/d/1G_Nxxyv6judFZqp9BMN6bCMkn_lGIVlC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y4Yj1Okkjx3-tn3imYt6lPjZ7WCGEvm1/view?usp=sharing
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Durante as apresentações, haverá um avaliador que analisará a postura, desenvolvimento e 

conhecimento do conteúdo apresentado. 

 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO 

  A princípio, este evento ocorrerá de forma presencial na Faculdade Morgana Potrich (FAMP), no 

Campus IV. Porém há possibilidade de ser alterado para o formato remoto, via webconferência, devido a 

atual situação pandêmica que estamos vivendo. 

Será divulgado na página e redes sociais oficial da FAMP (https://fampfaculdade.com.br/, Instagram 

e Facebook) sobre a possível alteração das apresentações para o formato remoto, com antecedência de até 

15 dias anterior à data do evento.  

Neste sentido, destacaremos as normas para os dois formatos de apresentação: 

 

  Apresentação Via Webconferência 

I. Cada trabalho poderá ser apresentado por até 02 (dois) autores, indicados no envio do resumo. 

II. O tempo para apresentação será entre 07 (sete) a 10 (dez) minutos.  

III. A lista dos resumos aprovados estará disponível em NOTÍCIAS, no site da FAMP a partir do dia 12 

de outubro de 2021.  

IV. Cada link de reunião será de responsabilidade de um professor mediador, que agendará através do 

google meets e o link enviado no e-mail dos apresentadores da sala; 

V. Todos os links de reunião estarão disponíveis ao público através do site da FAMP 

(https://fampfaculdade.com.br/), no dia do evento; 

VI. Os apresentadores devem manter a câmera aberta durante toda a conferência; 

VII. Todas as apresentações obrigatoriamente serão gravadas; 

VIII. Faça testes com seu equipamento para descobrir se há algum problema de transmissão e se a captura 

é satisfatória, com qualidade de imagem e som; 

IX. Escolha um local com o mínimo possível de barulho, já que o microfone consegue captar bem ruídos 

do ambiente;  

X. Antes de começar a chamada de vídeo, deve-se observar se existem elementos inapropriados 

aparecendo ao fundo, que possam causar constrangimento ou distrações para os outros participantes da 

apresentação;  

https://fampfaculdade.com.br/
https://fampfaculdade.com.br/
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XI. Informe aos familiares que você estará em reunião em determinado horário. Por outro lado, 

entendendo que no contexto atual nem todas as situações são passíveis de controle, pratique empatia e 

busque compreender que pode haver alguma “participação especial” no encontro virtual; 

XII. Recomendamos a todos os participantes, na modalidade OUVINTE, que mantenham os microfones 

da videoconferência no MUDO, o mesmo aos autores que não estiverem apresentando;  

XIII. Será permitido a participação na webconferência até o início das apresentações, uma vez iniciada a 

apresentação pelo aluno o acesso não será mais permitido; 

XIV. Caso ocorra algum problema de conexão durante a apresentação, o autor principal poderá reagendar 

desde que o moderador verifique a necessidade, informando a comissão organizadora; 

XV. Ser pontual ao acessar a reunião procurando respeitar o tempo estipulado, salvo em casos de 

imprevistos justificáveis sempre informando a comissão organizadora, através do e-mail 

mostracientifica@fampfaculdade.com.br;  

XVI. Cada autor deverá permanecer na reunião (via google meet) até finalizar as apresentações da sala, 

que terá período máximo de 90 minutos. 

 

Apresentação Presencial 

Caso seja possível, as apresentações presenciais ocorrerão em duas modalidades (escolhidas pelo 

apresentador): 

Pôster  

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

dos autores.  

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.  

 

mailto:mostracientifica@fampfaculdade.com.br
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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 entre 07 (sete) a 10 (dez) minutos e, logo após, iniciará as considerações dos 

avaliadores e perguntas e/ou dúvidas da plateia.   
  

I. A apresentação deverá ser 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 cada sala 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.  

 

ANAIS DO EVENTO 

Os trabalhos aprovados nas duas etapas (texto e apresentação) terão os resumos publicados em Anais 

Eletrônico da XII Mostra Científica da FAMP, a ser divulgado no Portal de Periódicos da Faculdade Morgana 

Potrich (http://revistas.famp.edu.br/). 

 

DATAS IMPORTANTES  

 Evento  Data/Prazo  

Período de Inscrição  01/06/2021 a 15/10/2021 

Período de Submissão dos Resumos 01/06/2021 a 12/09/2021 

Resultado dos Resumos aprovados Até 06/10/2021 

XII Mostra Científica - Apresentações 20/10/2021 
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CERTIFICADOS  

Os certificados de apresentação serão enviados no e-mail do autor principal (aquele que submeteu o 

resumo), ficando sob sua responsabilidade o encaminhamento aos demais autores do trabalho.  

Aos ouvintes, terão a participação confirmada ao assinar a lista de presença, disponível em cada sala 

de apresentação do Campus IV, caso o evento ocorra de forma presencial. Se for via webconferência, sua 

participação será confirmada ao entrar na reunião online e usar o chat para descrever o nome completo e 

endereço de e-mail, como registro de presença.  

 Os links de acesso as apresentações estarão disponíveis no site oficial da FAMP, no dia do evento. 

 

ATENÇÃO: Os certificados serão enviados a partir de 22/11/2021. 

 

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 XII 

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, 01 de Junho de 2021.  

 

Comissão Organizadora – XII Mostra Científica da FAMP 

Contato – mostracientifica@fampfaculdade.com.br 


