
REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS DE

TRABALHOS  CIENTÍFICOS

CATEGORIAS: Original, Revisões, Experiência Exitosa ou Relato de Caso

Destinado a estudantes do Ensino Superior

- Comunicação Oral ou em formato de Pôster (presencial) -

1. Objetivos do Evento

❖ Promover atividade científica com palestrantes/profissionais de reconhecimento

nacional e internacional, permitindo a interação de experiências entre os

participantes.

❖ Divulgar e incentivar a pesquisa científica e vivências.

2. Público-alvo deste regulamento

❖ Estudantes dos cursos de graduação da Faculdades de Dracena.

❖ Estudantes de graduação e pós-graduação de outras instituições.

❖ Pesquisadores com atuação ou interesse em aprofundar seus conhecimentos.

3. Inscrição de Resumo de Trabalho para Avaliação do Comitê Científico

Para inscrever um resumo de trabalho, o participante deverá acessar

fundec.edu.br/unifadra/ecap e seguir as instruções presentes na página do evento.

O sistema só aceitará a submissão de resumos de trabalhos quando seus autores

estiverem com as inscrições devidamente realizadas.

Porém, para que o resumo seja avaliado, é necessário que todos os autores

estejam regularmente inscritos no evento e com o pagamento das inscrições

efetuado até o dia 21/10/2022.

Será permitida a inscrição de, no máximo, 2 resumos por primeiro autor. Sem limite

de resumos para co-autores.

A inscrição do resumo do trabalho deverá ser realizada exclusivamente pela página

do evento, não havendo a possibilidade de eventuais envios por e-mail.

http://www.fundec.edu.br/unifadra/ecap


Datas e prazos importantes:

❖ Data para submissão dos resumos dos trabalhos: de 12/09 a 11/10/22.

❖ Divulgação dos resumos dos trabalhos aceitos: até 24/10/2022.

4. Submissão do Resumo do Trabalho

O resumo do trabalho deverá estar em português. A confirmação do recebimento do

resumo será enviada para o e-mail do autor principal cadastrado. Cada resumo

poderá ter no máximo 07 autores, incluindo o orientador (último nome) e o

co-orientador (penúltimo nome). Durante a submissão de resumos de trabalhos, a

cada passo, o autor terá as devidas informações para preenchimento dos campos. Os

resumos dos trabalhos em andamento deverão apresentar resultados parciais sobre o

estudo. A lista dos resumos dos trabalhos aceitos e o cronograma das apresentações

serão disponibilizados em fundec.edu.br/unifadra/ecap

4.1. Tipos de trabalhos aceitos

Para este regulamento, serão aceitos trabalhos resultantes de estudos originais,

revisões, experiências exitosas ou relatos de casos.

4.2 Escolha do tipo de apresentação

O estudante, juntamente com o seu orientador, deverá no ato da submissão do

resumo do trabalho optar pelo formato de apresentação, oral ou pôster. Vale

ressaltar que trabalhos relacionados a Trabalhos de Conclusão de Curso

(TCC) das graduações da Faculdades de Dracena serão obrigatoriamente

apresentados no formato oral.

4.3. Conteúdo obrigatório do RESUMO para trabalhos ORIGINAIS E

REVISÕES.

O resumo deverá ter um mínimo de 1500 caracteres e um máximo de 3000 caracteres

(cada caractere corresponde a uma letra do alfabeto, algarismo, sinal de pontuação ou

espaçamento). O corpo do texto não poderá conter citações e referências, gráficos,

tabelas ou imagens. O texto deverá ser exclusivo e original e não poderá ter sido

publicado anteriormente à realização deste encontro. O autor deverá imprimir e

guardar a confirmação automática gerada no fim do procedimento de submissão. O

resumo deverá contemplar obrigatoriamente os seguintes tópicos:

http://www.fundec.edu.br/unifadra/ecap


➔ Título
➔ Introdução

➔ Objetivos

➔ Metodologia

➔ Resultados

➔ Considerações Finais

Os resumos dos trabalhos em andamento deverão apresentar resultados parciais

sobre o estudo. A lista dos resumos dos trabalhos aceitos e o cronograma das

apresentações serão disponibilizados na página fundec.edu.br/unifadra/ecap

4.4. Conteúdo obrigatório do RESUMO para trabalhos de EXPERIÊNCIAS

EXITOSAS.

Os relatos de Experiência Exitosa mostram a reflexão sobre a prática, o dia a dia de

projetos de ensino, extensão, pesquisa, da integração ensino-serviço-comunidade,

abordagens profissionais, gestores municipais, capacidades de percepção da

sociedade no campo da saúde, humanas e tecnológico.

O resumo deverá ter um mínimo de 1500 caracteres e um máximo de 3000

caracteres. Não poderá no corpo de texto conter citações e referências bibliográficas,

gráficos, tabelas ou imagens. O texto deverá ser exclusivo e original, e não poderá ter

sido publicado anteriormente à realização deste encontro. O autor deverá imprimir e

guardar a confirmação automática gerada no fim do procedimento de submissão. O

resumo deverá contemplar obrigatoriamente os seguintes tópicos:

➔ Título

➔ Introdução

➔ Objetivos

➔ Relato de Experiência

➔ Reflexão sobre a Experiência

➔ Conclusões ou Recomendações

4.5. Conteúdo obrigatório do RESUMO para trabalhos de RELATOS DE CASOS

O resumo deverá ter um mínimo de 1500 caracteres e um máximo de 3000 caracteres

(cada caractere corresponde a uma letra do alfabeto, algarismo, sinal de pontuação ou

espaçamento). O corpo do texto não poderá conter citações e referências, gráficos,

tabelas ou imagens. O texto deverá ser exclusivo e original e não poderá ter sido

publicado anteriormente à realização deste encontro. O autor deverá imprimir e

http://www.fundec.edu.br/unifadra/ecap


guardar a confirmação automática gerada no fim do procedimento de submissão. O

resumo deverá contemplar obrigatoriamente os seguintes tópicos:

➔ Título
➔ Introdução

➔ Descrição do Caso

➔ Técnica ou situação

➔ Discussão

➔ Considerações Finais

5. Avaliação do Resumo do Trabalho

O resumo, depois de avaliado pela comissão científica do evento, poderá receber o

parecer de aprovado, aprovado com pendências ou reprovado.

Os resumos dos trabalhos apresentados serão avaliados por revisores especialistas na

área, considerando os seguintes critérios: Clareza dos objetivos, Adequação da

metodologia, Lógica e articulação do desenvolvimento, Consistência dos

resultados e considerações finais, Pertinência e atualização das fontes

consultadas, levando em consideração a importância da discussão científica como

forma de aprimoramento do conhecimento e fortalecimento da ciência como fonte de

saber.

6. Regras para a Apresentação

❖ COMUNICAÇÃO ORAL

O tempo de cada apresentação será de 15 minutos. Ao final de cada sessão haverá 5

minutos para arguição da banca julgadora.

Todos os autores de cada trabalho devem obrigatoriamente estar presentes

durante toda a apresentação, salvo a presença do orientador, que será

facultativa.

Não serão aceitas solicitações de alterações no agendamento da apresentação, a qual

preferencialmente deverá ser montada e demonstrada em formato POWER POINT®.

O modelo para o formato de apresentação será disponibilizado na página do evento.

As apresentações que não estiverem em conformidade com as instruções

especificadas acima estarão sujeitas à desclassificação pela comissão científica.

❖ PÔSTER

O tamanho do pôster não poderá exceder as dimensões de 90 cm de largura por 120

cm de altura. Os pôsteres deverão ser fixados no local e na posição a ser determinada



pela Comissão Organizadora até, no máximo, 1(uma) hora antes do horário oficial de

apresentação e retirados logo após o final da Sessão de Apresentação.

Os pôsteres em desconformidade com as instruções especificadas acima (tamanho

superior ao indicado por este edital) e nem fixados no período pré-estabelecido,

estarão sujeitos à desclassificação pela Comissão Científica. Os pôsteres devem ter

um suporte tipo madeira para sua fixação. Se os pôsteres não forem retirados na data

prevista, serão deliberadamente retirados pela Comissão Organizadora ficando esta

isenta de qualquer ônus.

É obrigatória a presença de pelo menos um autor, representante do grupo, à frente do

pôster. O modelo para o formato de apresentação será disponibilizado no página do

evento, assim como, fonte e tamanhos.

As apresentações que não estiverem em conformidade com as instruções

especificadas acima estarão sujeitas à desclassificação pela comissão científica.

7. Certificados

O recebimento do certificado de apresentação de trabalho está CONDICIONADO À

SUA APRESENTAÇÃO. Os certificados estarão disponíveis até 30 dias após o ECAP

na página do evento.

8. Disposições Gerais

Os casos omissos neste edital serão analisados pela Comissão Científica do Evento.

Comissão Organizadora

13° Encontro Científico da Alta Paulista

Setembro/2022


