PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MONITORIA
II ENCONTRO DE MONITORIA – FSM
EDITAL 03/2018
A coordenação do programa institucional de monitoria da Faculdade Santa Maria torna
pública a abertura das inscrições e estabelece normas relativas à participação no II ENCONTRO
DE MONITORIA DA FSM, que será realizado no período de 12 a 13 de novembro de 2018, no
Campus da Instituição.
1. OBJETIVOS
1.1 Divulgar as atividades de monitoria realizadas pelos alunos dos cursos de graduação da FSM.
1.2 Avaliar os trabalhos desenvolvidos por alunos vinculados ao programa institucional de
monitoria.
1.3 Promover a integração entre a comunidade acadêmica da FSM, possibilitando a troca de
experiências entre estudantes, professores.

2. PÚBLICO-ALVO
Alunos dos cursos de graduação da instituição, participantes do programa de monitoria e
seus respectivos professores orientadores.
Todos os alunos participantes do programa de monitoria estão convidados a participar
apresentando suas experiências.

3. COORDENAÇÃO GERAL
 Prof. Michel Jorge Dias - Coordenação do Programa Institucional de Monitoria.

4. COORDENAÇÃO CIENTÍFICA
 Profa. Ankilma – Ankilma do Nascimento Andrade Feitosa – Membro do Colegiado
Pedagógico Institucional (COPEDI);
 Profa. Elisangela Vilar de Assis – Centro de Ciências da Saúde (CCS);
 Profa. Juliane Carla Medeiros de Sousa – Centro de Ciências da Saúde (CCS);
 Profa. Profa. Pollyanna Priscila de Souza Lima (CCE).

5. INSCRIÇÕES
5.1 A taxa a ser cobrada será de R$ 25,00, que possibilitará a participação no evento,
apresentação de trabalho na modalidade pôster e publicação do resumo na Revista
“Interdisciplinar em Saúde”.

5.2 As inscrições do evento serão realizadas no período de 03/10/2018 a 31/10/2018. As
inscrições serão feitas em frente a coordenação de monitoria no turno da manhã (08:00 às
11:00h) e noite (18:00 às 21:00h).
5.3 Para realizar a submissão de um trabalho, todos os autores e coautores deverão estar inscritos
individualmente.
5.4 Após a data final de submissão do trabalho, não será possível alterar os dados pessoais,
conteúdos anexados e status do trabalho.
5.5 O participante, ao efetivar sua inscrição, concorda com todas as regras do evento explicitadas
neste edital e autoriza a publicação do(s) trabalho(s) nos anais do evento e demais meios de
divulgação, sendo responsável pelo conteúdo apresentado.
5.6 Somente serão aceitos trabalhos que obedeçam às normas de formatação estipuladas pelo
evento, conforme descrito no item 6 deste edital.
5.7 Cada discente pode submeter até 01 (um) trabalho como autor principal.
5.8 Cada trabalho poderá ter, no máximo, 01 (um) coautor e 01 (um) orientador.
5.9 O(s) autor(es) é(são) responsável(eis) pela revisão ortográfica prévia do trabalho.
5.10 Uma vez que o trabalho tenha sido deferido/indeferido, não cabem recursos quanto ao
resultado.
5.11 Não cabem recursos quanto à prorrogação do prazo de inscrições.
5.12 Deve-se enviar o resumo juntamente com o comprovante de inscrição dos participantes.
5.13 O trabalho deverá ser anexado no formato PDF, e serão recebidos apenas no email do
evento: fsmencontromonitoria2@hotmail.com.
5.14 Não serão aceitos trabalhos submetidos por qualquer outro meio, tampouco após o prazo
final de recebimento estabelecido neste edital.
5.15 Os autores que desejarem concorrer à premiação de trabalhos deverá preencher formulário
afirmando que possui o trabalho na integra e que deseja concorrer à premiação. O email de
solicitação do formulário para cadastro do artigo e envio do artigo: fsmmonitoria@gmail.com.

6. REQUISITOS APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
6.1 ESTRUTURA/MODALIDADE DO TRABALHO: Todos os trabalhos apresentados no
evento serão modalidade pôster.
6.2 CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM TRABALHO: O autor e coautores deverão
efetuar a inscrição no evento antes da submissão do trabalho.
6.4 PREENCHIMENTO DO RESUMO:
 O resumo deve conter entre 250 a 500 palavras em português contendo: introdução,
objetivo, método, resultados e conclusão.
 O resumo deve acompanhar três a cinco descritores.
 O título do texto deve ser escrito em português, seguido do nome de seu(s) autor(es), com
breve apresentação dos autores em notas de rodapé.
 O texto deve ser escrito em fonte Times New Roman, tamanho 12 e espaçamento
simples.
 A página deve ser configurada para impressão em papel A4, contendo margens superior e
esquerda iguais a 3 cm, inferior e direita iguais a 2 cm.
 No caso de pesquisas envolvendo seres humanos deve ser anexado o parecer de
aprovação por um comitê de ética em pesquisa.

6.5 APRESENTAÇÃO DE TRABALHO
 A elaboração e confecção do banner para a apresentação sob a forma de pôster é de
inteira responsabilidade do autor e coautores.
 A apresentação gráfica do pôster deverá ser na forma de painéis, não ultrapassando o
limite de 120 cm (altura) por 90 cm (largura), devendo pelo menos um dos autores
(devidamente inscrito) permanecer no local de exposição do trabalho durante o horário de
apresentação conforme programação.
 A informação nele contida deve ser legível, de modo a permitir uma leitura fácil. Devem
apresentar os principais aspectos da pesquisa, estando de acordo com o artigo submetido
e estruturado da seguinte forma: Na parte superior conter: título, nomes de todos os
autores e afiliação institucional.
 Recomenda-se o uso mínimo de texto e máximo de esquemas, figuras e tabelas.
 Organizar as informações de modo sequencial: Introdução, Objetivo, Metodologia,
Resultados e Conclusão.
6.7 DATA E LOCAL: Em data oportuna, o local e horário das apresentações estarão disponíveis
para consulta. Não haverá remanejamento de data, local e/ou horário.
6.8 TEMPO DE APRESENTAÇÃO E/OU EXPOSIÇÃO: 15 minutos.

7. AVALIAÇÃO
A Comissão Científica reserva-se ao direito de somente analisar os trabalhos que sigam as
normas e prazos acima estabelecidos.
Após a avaliação dos trabalhos pela Comissão Científica, o resultado da avaliação será
informado por e-mail ao autor correspondente e disponibilizado no site.
A Comissão Científica reserva-se ao direito de julgar, aprovar, requisitar correções ou
reprovar os trabalhos que por ventura estejam inapropriados.

8. CERTIFICADO
DATA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS: Os certificados serão disponibilizados após a
apresentação dos trabalhos.
EMISSÃO DE CERTIFICADOS: o credenciamento e assinatura das listas de presença das
atividades é obrigatório para que sejam emitidos os cerificados.
IMPORTANTE: Somente autores e co-autores com inscrição concluída terão o certificado de
apresentação de trabalho emitido e a publicação nos ANAIS do evento.

9 PREMIAÇÃO
 Serão homenageados os 3 (três) melhores artigos, que receberão certificado de premiação
e publicação de seus trabalhos, na íntegra, na Revista Interdisciplinar em Saúde.

10. INFORMAÇÕES
Para quaisquer informações sobre a apresentação do trabalho, o inscrito poderá manter
contato com a Coordenação Científica do Encontro, através do e-mail:
fsmencontromonitoria2@hotmail.com

11. CLAÚSULA DE RESERVA
Casos omissos neste edital serão resolvidos pela Coordenação de Monitoria da FSM.

Cajazeiras-PB, 01 de outubro de 2018.

Prof. Michel Jorge Dias
Coordenador do Programa Institucional de Monitoria

