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I MOSTRA CIENTÍFICA DO INSTITUTO FLORENCE  
DE ENSINO SUPERIOR  

 
 

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 

 

PROGRAMAÇÂO PRELIMINAR DO EVENTO 

Horário TEMA (Conferência, Palestra, Mesa-Redonda) Instituição 

 Terça-feira: 27 de Novembro de 2018  
8:00 – 8:30 
8:30 – 9:00 

Credenciamento  
Solenidade de abertura  
Profa. Ma. Ildoana Paz 
Profa Ma. Anali Linhares 
Profª. Ma. Ana Larissa Araujo Nogueira 
Profª. Ma. Eduarda Gomes Bogea 

 
IFES 
IFES 
IFES 
IFES 
IFES 

9:00 - 10:00 Palestra: Porque submeter a sua pesquisa ao 
Comitê de Ética? 
Palestrante: Profa. Ma. Elizângela Pestana Motta 

 

10:00 – 10:15 Intervalo  
10:15 – 12:00 Exposição e apresentação dos banners  
12:00 – 14:00 Intervalo/almoço   
14:00 – 15:00 Palestra: Levantamento de dados e uso de 

ferramentas tecnológicas aplicadas à pesquisa 
científica” 
Palestrante: Prof. Dr. Thiago Anchieta de Melo                            

UEMA 

15:00 – 17:00 Exposição e apresentação dos banners  
17:00 – 17:30 Entrega de certificados e premiação dos melhores 

trabalhos  
 

17:30 Encerramento do evento  

 
 

 A I MOSTRA CIENTÍFICA DO INSTITUTO FLORENCE DE ENSINO 

SUPERIOR conta com o apoio incondicional da instituição executora na concessão 

de recursos físicos e materiais para o desenvolvimento da mesma, além da parceria 

dos discentes voluntários que darão suporte na divulgação, inscrições e apoio 

logístico do referido evento. 

Será cobrada uma taxa de inscrição simbólica de R$ 5,00, para geração de 

receita própria. Além do valor monetário da inscrição, será solicitada a doação de 1 

kg de alimento não perecível, para posterior doação. 
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As inscrições serão feitas com os monitores do evento. O número de vagas é 

limitado. Inscrições presenciais serão aceitas até o dia 26 de novembro de 2018, 

com os monitores. 

A Submissão do trabalho está vinculada, obrigatoriamente, à inscrição 

prévia no evento, devendo ser efetuado pelos autores dos resumos até dia 22 

de novembro de 2018. 

 

NORMAS PARA O ENVIO DOS TRABALHOS 

 

 

a. Envio do trabalho 

 

Os trabalhos devem ser enviados para o e-mail: 

mostracientificaifes@gmail.com até o dia 22 de novembro de 2018, sem prorrogação 

do prazo. O nome do arquivo do trabalho deve ser “RESUMO I MOSTRA 

CIENTIFICA”. A relação de trabalhos aceitos para apresentação no evento será 

divulgada até o dia 23 de novembro de 2018. 

 

b. Submissão de trabalhos 

 

 Serão aceitos trabalhos nas categorias: projeto de pesquisa, revisão 

bibliográfica e pesquisa de campo; 

 O número máximo de participantes por trabalho é 07: sendo 05 alunos 

(máximo) e 02 orientadores (máximo). 

 O tamanho máximo do texto é de 2.500 caracteres (incluindo espaços 

entre palavras), sem inclusão do título. 

A estrutura dos trabalhos deve respeitar o tipo de pesquisa: 

 PROJETO DE PESQUISA 

 Introdução 

 Hipótese 

 Objetivo Primário 

 Objetivo Secundário 

 Materiais e Métodos 

mailto:mostracientificaifes@gmail.com
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 Resultados Esperados 

 

 PESQUISA DE CAMPO 

 Introdução 

 Objetivo 

 Materiais e Métodos 

 Resultados 

 Conclusão (estudo de campo) 

 Revisão de Literatura 

 Introdução 

 Objetivo 

 Métodos 

 Resultados 

 Considerações finais  

 

 O texto deverá ser redigido em português, respeitando a nomenclatura 

técnico científica e as normas Vancouver; 

 O arquivo a ser submetido deverá estar nos formatos DOC. 

 

INSTRUÇÕES GERAIS PARA A PREPARAÇÃO DO RESUMO 

 

 A Comissão Científica somente apreciará o resumo contido na seguinte 

ordem:  

 

 Título: Escrito em letras maiúsculas e alinhado à esquerda, no máximo 15 

palavras. Nem o título, nem o texto do resumo devem conter informações que 

permitam a identificação do local onde o trabalho foi realizado. Estas 

informações deverão ser apresentadas apenas no pôster ou durante a 

apresentação oral.  

RESUMO.  

 Categoria do painel: especificar a categoria do trabalho (revisão sistemática 

ou estudo de campo).  
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 Autor(es): O(s) nome(s) do(s) autor(es) deve(m) estar escrito(s) 

imediatamente abaixo do título.  

 Instituição: O nome da instituição a qual o(s) autor(es) pertence(m), deve 

estar escrito imediatamente abaixo do nome do último autor. Omitir as 

referências a Departamento, Divisão, Setor ou equivalente. Quando mais de 

uma instituição estiver envolvida, indicar com número o autor pertencente a 

cada uma delas.  

 O Resumo: deve ser digitado em fonte Arial tamanho 12 e espaçamento 

simples entre linhas, margens justificadas.  

 Os descritores, em número de 03 (três) deverão estar de acordo com as 

normas cientificas para Descritores em Pesquisa, contidas no 

http://decs.bvs.br/  

 Não incluir no resumo: figuras, tabelas ou gráficos. 

  A apresentação seguirá o cronograma estabelecido pela comissão científica 

divulgado previamente ao evento. 

 

Exemplo de Resumo: 

 
INTERVENÇÕES MÉDICAS NO PARTO VAGINAL EM HOSPITAIS DA REDE 
PÚBLICA DE SÃO LUIS, MARANHÃO 
 
Vanessa Brasil da Silva1; Francisca Danila Farias Arruda1; Larissa Costa Ribeiro1; 

Matheus Collins de Miranda Monteiro1; Sanailson Costa Pereira1; Eduarda Gomes 
Bogea2; 
 
1Discentes do curso enfermagem do Instituto Florence de Ensino Superior 
2Docente do curso enfermagem do Instituto Florence de Ensino Superior  
 
INTRODUÇÃO: A Organização Mundial da Saúde define o parto vaginal como 
espontâneo, de baixo risco, onde o bebê nasce entre 37 e 42 semanas completas de 
gestação. Essa definição é totalmente contrária ao pensamento mecanicista que deu 
origem à obstetrícia médica no mundo. A medicalização do trabalho de parto ganhou 
força: a escolha pela cesárea como melhor modo de parir; a utilização de analgesia 
e anestesia; a infusão de ocitocina exógena; realização de episiotomia e amniotomia 
entre outros procedimentos transferiram o controle do parto vaginal, agora visto 
como um evento hospitalar e cirúrgico, para as mãos do profissional responsável. 
HIPÓTESES: Falta de consentimento das mães sobre a intervenção médica no 
momento do parto; intervenções médicas realizadas de forma desnecessária; falta 
de esclarecimento sobre a medicalização no parto vaginal e seus riscos durante o 
pré-natal. OBJETIVO PRIMÁRIO: Identificar a prevalência de intervenções médicas 

http://decs.bvs.br/
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durante o parto vaginal nos hospitais da rede pública. OBJETIVO SECUNDÁRIO: 
Avaliar o nível de esclarecimento durante o pré-natal sobre a medicalização no parto 
vaginal; reconhecer as intervenções médicas utilizadas e sua indicação obstétrica. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo descritivo, observacional e transversal, com 
abordagem quantitativa. A pesquisa será realizada em maternidades da rede 
pública, em São Luís-MA. Participarão da pesquisa puérperas com idade entre 18 e 
40 anos que tenham realizado o parto vaginal devidamente registrado nas 
maternidades pesquisadas. Serão incluídas na pesquisa pacientes do sexo feminino 
que tenha realizado parto vaginal recentemente e que aceitarem participar da 
pesquisa, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A 
coleta será feita por acadêmicos do curso de enfermagem de Instituição Privada, 
devidamente treinados, através da aplicação de questionário estruturado com as 
puérperas. Os dados serão armazenados no programa Microsoft Excel®, utilizando-
se estatística descritiva por meio de frequência absoluta e relativa, com 
apresentação de gráficos e tabelas. Este projeto será submetido à apreciação e será 
julgado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. RESULTADOS ESPERADOS: Avaliação 
da prevalência e indicação de intervenção médica no parto vaginal. Espera-se 
estimular maior esclarecimento as parturientes sobre medicalização no parto e seus 
riscos, despertando a conscientização dos profissionais obstétricos, acerca dessas 
intervenções médicas desnecessárias.  
 
DESCRITORES: Medicalização; Parto normal; Episiotomia.  
 

 

INSTRUÇÕES PARA O PREPARO DO PAINEL 

 

 O modelo do painel será único e padronizado para todos os trabalhos 

aprovados e será disponibilizado no site do IFES para os resumos que forem 

aprovados. 

 O painel deve ser montado dentro das seguintes especificações:  

 Dimensão: A dimensão do painel deverá obedecer à medida padrão de 1,20 

m de altura por 0,90 m de largura. 

 Título: Deve ser escrito em letras maiúsculas de tamanho que permita a 

leitura a 3 metros de distância. Sugere-se que seja usada fonte de corpo 50 

ou maior. As regras de notação e de nomenclatura devem ser observadas. 

 Nome(s) do(s) autor(es): O(s) nome(s) do(s) autor(es) deve(m) estar 

escrito(s) imediatamente abaixo do título. Sugere-se que seja usada uma 

fonte de corpo 20.  

 Instituição: O nome da instituição a qual o(s) autor(es) pertence(m), deve 

estar escrito imediatamente abaixo do nome do último autor. Sugere-se que 
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seja usada uma fonte de corpo 20.  Endereço, Cidade, Estado e País (se for 

aplicável): Estas informações devem  

 Corpo do painel: É o local que conterá as informações sobre o material e 

método e os resultados. O corpo do painel deve ser feito com o mínimo 

possível de texto e o máximo possível de ilustrações (figuras, fotos, tabelas, 

esquemas e similares).  

Sugere-se que seja usada uma fonte de corpo 20.  

 Conclusão: Sugere-se que seja apresentada no formato de itens numerados 

e que seja usada uma fonte de corpo 20. 

 

 

AVALIAÇÃO E PREMIAÇÃO DOS MELHORES PAINÉIS 

 

 Para a premiação, serão concedidos 3 prêmios, sendo um para cada 

curso participante. 

 Os painéis serão avaliados por 2 avaliadores e cada relator terá um 

tempo de apresentação entre 5 a 10 minutos. 

 Só concorrerão à premiação trabalhos que não foram premiados 

anteriormente. 

 


