Edital 001/2021 de 25 de fevereiro de 2021
O III Encontro de Pesquisa e Extensão da FAQUI passa a ser semestral a partir deste ano, e
a edição 2021/1 contará com palestras, minicursos e apresentações de trabalhos no formato
virtual.
O Evento acontece em parceria com o IV Simpósio em Ciências da Saúde do Sudoeste Goiano
e receberá trabalhos nos seguintes Grupos de Trabalho (GTs):
GT 01: Pesquisa em ciências da saúde
GT 02: Ciências da saúde: abordagens no ensino
GT 03: Tecnologia da inovação em ciências da saúde
GT 04: Ética, cidadania e formação profissional
GT 05: Pesquisa em Biomedicina e suas abordagens
GT 06: Pesquisa em Enfermagem e suas abordagens
GT 07: Pesquisa em Farmácia e suas abordagens
GT 08: Pesquisa em Nutrição e suas abordagens
GT 09: Pesquisa em Psicologia e suas abordagens
Orientações para a submissão de trabalhos
Período de submissão
- 03 de março a 26 de abril de 2021
Formato de apresentação
- Comunicação Oral
Apresentação
Tempo de apresentação: 10 minutos
Formato: vídeo (publicado no canal do YouTube de um dos autores/as)
Data e horário: as comunicações ficarão disponíveis na plataforma do evento entre os dias 10 e
15 de maio de 2021 para interações entre autores e participantes

Formatação
Em todo o arquivo utilizar fonte Times New Roman, tamanho 12, com exceção do título
que deve apresentar fonte negrito, tamanho 14, com letras maiúsculas, alinhamento centralizado
e espaço simples.
Inserir, em nota de rodapé, tamanho 10, quando o resumo expandido for resultado de
projeto de pesquisa, ensino, extensão ou, quando houver financiamento, indicar o órgão de
fomento.
Autores e vínculo: inserir o nome completo do(s) autor(es) e orientador (quando for o
caso), separados por ponto e vírgula (;), apenas as iniciais em maiúsculas. Inserir o vínculo
institucional e e-mail do(s) autor(es) e orientador em nota de rodapé. Cada trabalho poderá
conter até 3 (três) autores/coautores e 1 (um) orientador.
Nesta edição, os(as) autores(as) poderão participar em 3 (três) modalidades de
submissões: resumo simples, resumo expandido e artigo completo.
O Resumo Simples deverá conter no mínimo 300 e no máximo 500 palavras, texto
justificado em um único parágrafo, fonte Times New Roman, tamanho 12, utilizando formato
A4, margens superior/esquerda 3,0 cm e inferior/direita 2,0 cm, com espaçamento simples entre
linhas e, entre 3 a 5 palavras-chave (as palavras-chave não podem conter no título do resumo).
O Resumo Expandido deverá conter no mínimo 04 e no máximo 06 páginas (não
numeradas), texto justificado, fonte Times New Roman, tamanho 12, utilizando formato A4,
margens superior/esquerda 3,0 cm e inferior/direita 2,0 cm, com espaçamento 1,5 cm entre
linhas, exceto o Resumo (espaço simples), contendo Resumo (conter entre 100 e 250 palavras
e ter 3 a 5 palavras-chave, as palavras-chave não podem conter no título do resumo),
Introdução, Resultados e Discussão (quando for pesquisa em desenvolvimento, apresentar os
resultados esperados), Considerações Finais e Referências, de acordo com a ABNT,
NBR/6023 de 2018.
O Artigo Científico deverá conter no mínimo 08 e no máximo 16 páginas (não
numeradas), texto justificado, fonte Times New Roman, tamanho 12, utilizando formato A4,
margens superior/esquerda 3,0 cm e inferior/direita 2,0 cm, com espaçamento 1,5 cm entre
linhas, exceto o Resumo (espaço simples), contendo Resumo (conter entre 100 e 250 palavras
e ter 3 a 5 palavras-chave, as palavras-chave não podem conter no título do resumo),

Introdução, Desenvolvimento, Resultados e Discussão (quando for pesquisa em
desenvolvimento, apresentar os resultados esperados), Considerações Finais e Referências,
de acordo com a ABNT, NBR/6023 de 2018.
O arquivo deverá ser anexado no formato PDF e WORD, com tamanho máximo de 2MB
cada, na plataforma do Evento. O uso do papel timbrado da edição atual do Evento é obrigatório.
A apresentação deverá seguir os slides do template oficial do evento, e enviado o link
do vídeo postado no YouTube como não listado ou público no Fórum específico de cada autor.
A emissão do certificado de publicação está condicionada aos critérios estabelecidos
neste Edital.
Os modelos do Resumo Simples, Resumo Expandido, Artigo e Slides para apresentação
estarão

disponíveis

no

site

do

respectivo

Evento

para

(https://avafaqui.com.br/eventos).
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