
                                                                                                                                                               
 

 

VIII MOSTRA CIENTÍFICA DA SUPREMA 

 

A VIII Mostra Científica da SUPREMA ocorrerá nos dias 28 e 29 de 
Novembro de 2013 e inclui exposições interativas de trabalhos e palestras. 

O evento reunirá todo o corpo docente e discente da Faculdade de Ciências 
Médicas e da Saúde de Juiz de Fora – SUPREMA e é mais uma oportunidade de 
participar de um processo diferenciado de aquisição do saber, que valoriza a 
busca e a produção do conhecimento. 

Programação 

28/11/13 

10:00min 

 

Abertura Solene no auditório da 
Faculdade de Ciências Médicas e da 

Saúde de Juiz de Fora 

Palestra: Pesquisa Clínica – Márcio 
Scoralick Goldner - CEMIP 

28/11/13 

14h00min – 17h30min 

 

Colocação dos painéis - 14h00min 

Avaliação dos painéis (banca formada 
por docentes da instituição indicados 

pelo NDCT) – 14h30 min 

16:00 – Apresentações Orais 

29/11/13 

14h00min – 17h30min 

 

Colocação dos painéis - 14h00min 

Avaliação dos painéis (banca formada 
por docentes da instituição indicados 

pelo NDCT) – 14h30 min 

16:00 Apresentações Orais  

 

 

 



                                                                                                                                                               
 

REGULAMENTO DOS TRABALHOS DA VII MOSTRA CIENTÍFICA DA 
SUPREMA 

. 

Trabalhos de Livre Inscrição - O que são? 

Os trabalhos de Livre Inscrição na VII Mostra SUPREMA visam acima de tudo 
proporcionar aos profissionais de todas as áreas da saúde ou áreas de relação 
direta, a oportunidade de apresentarem sua contribuição pessoal sobre temas 
relacionados a saúde.  

São trabalhos de livre inscrição VII Mostra da SUPREMA as seguintes categorias:  

Painéis e Fórum Científico 

Cada categoria é regida por normas específicas além das gerais. 

Normas Gerais 

1. As inscrições de trabalhos terão início em 15/11/2013 e deverão ser realizadas 
impreterivelmente até 22/11/2013 no formulário próprio (final desse arquivo). 
Somente serão aceitos trabalhos enviados via e-mail para o endereço 
mostracientifica@suprema.edu.br.  Serão aceitas inscrições de alunos de 
outras instituições de ensino em saúde, não existindo taxa de inscrição na 
Mostra Científica. 

2. O(a) Apresentador(a) do trabalho deverá fazer parte do grupo responsável pelo 
estudo e no formulário de inscrição o nome do mesmo deve ser indicado como 
primeiro autor e destacado (apresentador). 

3. Cada apresentador poderá inscrever somente um (01) trabalho em cada 
categoria como autor principal, podendo estar relacionado como co-autor em 
outros trabalhos.  

4. Para cada trabalho apresentado será emitido somente 1(um) certificado com o 
nome de todos os autores. Os dados serão aqueles informados pelo 
autor/apresentador no ato da inscrição do trabalho. Não serão permitidas 
modificações e/ou acréscimos posteriores.  

5. Seleção: Os trabalhos serão previamente selecionados pela Comissão 
Científica a critério desta e de acordo com a capacidade de espaço disponível.  

mailto:mostracientifica@suprema.edu.br


                                                                                                                                                               
 

6. Os trabalhos selecionados serão avaliados e haverá premiação (simbólica) 
conferida aos melhores de cada categoria a critério da Comissão Científica e das 
Comissões de Avaliação.  

7. APRESENTADOR e CO-AUTORES, desde já autorizam a SUPREMA a 
publicar sua foto e o resumo do trabalho, tanto em âmbito nacional como 
internacional, em impressos e/ou via internet, não cabendo qualquer direito autoral 
ou sobre uso de imagem. Todos os trabalhos aceitos para apresentação serão 
publicados sob a forma de anais em suplemento especial da revista da 
SUPREMA, fato que torna impreterível a manutenção dos prazos de inscrição já 
apresentados.  

08. O trabalho que for inscrito fora das normas gerais e específicas da categoria 
não será avaliado para seleção pela Comissão Científica.  

09. A Comissão Científica e a Comissão de Seleção dos trabalhos não emitirão 
parecer e nem justificativas para a não seleção de trabalhos inscritos, já que a não 
seleção não caracteriza demérito para o trabalho e nem julgamento de qualidade. 
A seleção leva em consideração a qualidade do trabalho, a oportunidade do tema, 
os objetivos científicos gerais do evento, porém, é premida pela limitação de 
espaço e do número de trabalhos que podem ser apresentados.  

10. Os trabalhos aprovados para apresentação de painel deverão seguir os 
procedimentos descritos no site no link : 

http://www.suprema.edu.br/ndct_procedimentos_posters.php, contudo, o mesmo 

deverá ser enviado em arquivo digital até a quarta-feira, dia 25 de novembro de 
2013, às 12 h, IMPRETERIVELMENTE. 

11. O modelo de pôster encontra-se disponibilizados no site da FCMS, link 
NDCT/Procedimentos para Pôster - 
http://www.suprema.edu.br/2012/pesquisa/ndct/procedimentos-para-posters 

 

 

 

http://www.suprema.edu.br/ndct_procedimentos_posters.php
http://www.suprema.edu.br/2012/pesquisa/ndct/procedimentos-para-posters


                                                                                                                                                               
 

 

REGULAMENTO ESPECÍFICO DOS TRABALHOS NA CATEGORIA “PAINEL” 

• Línguas oficiais de apresentação do resumo: Português.  

• Título: máximo de 120 caracteres.  

• Resumo  

Introdução, Métodos, Resultados e Conclusão. APOIO FINANCEIRO (mencionar 
na última linha, quando aplicável).  

• O resumo deverá ter no máximo 250 palavras.  

• O resumo deve ser apresentado de forma estruturada e conter os seguintes 
tópicos: INTRODUÇÃO, OBJETIVOS, MATERIAL E MÉTODOS, RESULTADOS e 
CONCLUSÃO, pois estes são itens importantes para o bom entendimento do texto 
científico e não deverão estar explicitados no resumo sob a forma de tópicos, e 
sim em texto corrido, sem tabulações nem divisão em parágrafos.  

• Comitê de Ética em Pesquisa: Experimentos realizados em humanos ou que 
envolvam tecidos e/ou em animais de laboratório devem ser acompanhados da 
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa competente. Diante da aceitação do 
trabalho pela comissão julgadora, o autor deverá apresentar uma cópia do 
documento para a Comissão Avaliadora, no dia da apresentação no evento. A não 
apresentação do documento implicará no cancelamento da apresentação do 
trabalho e a perda do direito ao certificado.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                               
 

 

 

 

NORMAS ESPECÍFICAS DAS ATIVIDADES DE LIVRE INSCRIÇÃO PAINEL - 
PAI 

- Apresentação sob a forma de Painel (ou Pôster) nas dimensões de até 1,20 
metros (altura) x 0,90 metros (largura) de área útil. Deve compreender assuntos 
pertinentes a área da saúde, podendo ser apresentados relatos de casos, 
levantamento de casuísticas, métodos de diagnóstico, resultados obtidos com 
protocolos terapêuticos e educação. Deve ser auto-explicativo, de preferência com 
o mínimo possível de texto e o máximo de ilustrações (figuras, diagramas e 
tabelas). Sugere-se que as conclusões sejam colocadas na forma de itens. Não é 
obrigatória a inserção de Abstract.  

- O título deve ser o mesmo utilizado na inscrição do trabalho e ser escrito em 
letras maiúsculas. Abaixo do título e com letras menores, os nomes dos autores e 
o e-mail do apresentador.  

- Os trabalhos desta categoria poderão ser inscritos nas subcategorias: Pesquisa, 
Clínico, Educação e Acadêmico; nas diversas áreas do conhecimento. 

4.1. Pesquisa - Trabalhos de pesquisa experimental e/ou clínica, levantamento de 
casuística, etc., com fundamentação científica e dados estatísticos quando 
necessário. 

4.2. Clínico - Apresentação de casos clínicos. 

4.3. Educação - Trabalhos vinculados a métodos, estratégias, avaliações, etc., 
visando estudar o ensino da saúde em seus diferentes níveis. 

4.4. Acadêmico - Trabalhos desenvolvidos por alunos do curso de graduação, em 
nível de iniciação científica, sob a orientação de um professor, que deverá 
obrigatoriamente ser um dos co-autores. 

- Não será permitida a troca do Apresentador(a) em hipótese nenhuma.  

- O horário estabelecido no programa oficial deverá ser seguido com rigor. Tempo 
perdido com atrasos de qualquer natureza não será reposto.  



                                                                                                                                                               
 

- SELEÇÃO: Os trabalhos serão previamente selecionados pela Comissão 
Científica a critério desta e de acordo com o espaço disponível, poderão ser 
classificados como: a) aceito para exposição; b) rejeitado.  

- LIMITE DE AUTORES: 1 Apresentador e 4 Co-autores.  

- O Apresentador deverá estar à disposição da Comissão Julgadora em dia e 
horários pré-determinados pela Comissão Científica. Sendo que todos os pôsteres 
serão avaliados nos seus respectivos dias pela comissão no horário de 14h30min. 

- A Comissão Organizadora Central e a Comissão Científica não se 
responsabilizam pela montagem e desmontagem do Painel/Pôster e nem pela 
guarda e segurança destes.  

 
REGULAMENTO ESPECÍFICO DOS TRABALHOS CATEGORIA “FÓRUM 

CIENTÍFICO” “ORAL” 
 
 

- Apresentação oral de assuntos pertinentes a saúde com fundamento científico. 
 
- TEMPO: 10 minutos de apresentação + 3 minutos para perguntas e respostas.  
 
- Não será permitida a troca de Apresentador(a) em hipótese nenhuma.  
 
- O horário estabelecido no programa oficial deverá ser seguido com rigor. Tempo 
perdido com atrasos de qualquer natureza não será reposto.  
 
- SELEÇÃO: Os trabalhos serão previamente selecionados pela Comissão 
Científica, a critério desta e de acordo com o espaço disponível (isso não implica 
na devolução da taxa de inscrição caso o trabalho não seja selecionado).  
 
- LIMITE DE AUTORES: 1 Apresentador e 4 Co-autores.  
 
- Apresentador(a) deverá apresentar o trabalho inscrito à Comissão Julgadora em 
dias e horários predeterminados.  
 
- As apresentações irão obedecer à ordem determinada pela Comissão e 
publicada no livro programa do Congresso.  



                                                                                                                                                               
 

 

MOSTRA CIENTÍFICA DA SUPREMA 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME DO AUTOR: 

CO-AUTORES: 

TÍTULO  

 

 

 

RESUMO (250 palavras): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


