
 

 EDITAL NDCT Nº 01/2022  

MOSTRA CIENTÍFICA – FCM/TR 2022  

O Núcleo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (NDCT), por meio da Direção 

de Ensino, Pesquisa e Extensão da Faculdade de Ciências Médicas de Três Rios 

(FCM/TR), divulga e estabelece o Edital da Mostra Científica da FCM/TR.  

 1- DOS OBJETIVOS  

1.1 – A Mostra Científica tem por objetivo central estimular e potencializar a pesquisa 

na FCM/TR, incentivando a produção científica de professores e estudantes.  

2. PÚBLICO-ALVO  

2.1 – O Edital é destinado a estudantes e professores(as) que possuem projetos de 

pesquisa vinculados ao Programa de Iniciação Científica (PIC) da FCM/TR.  

2.2 – Será obrigatória a apresentação de resumos dos projetos (concluídos ou com 

resultados preliminares) que foram aprovados nos editais de 2019, 2020 e 2021.  

2.3 – Estudantes que possuam projetos de editais anteriores, também poderão 

participar, contudo, de forma facultativa.  

 

 3. INSCRIÇÕES  



3.1 – Como apresentador (apresentação de e-pôster): As inscrições dos trabalhos 

poderão ser realizadas de 25 de fevereiro a 01 de abril de 2022, por meio do e-mail 

disponível no item 4 do presente edital.  

3.1.1 – O autor do trabalho bem como os coautores, devem estar inscritos na Mostra 

Científica, sob o risco de desclassificação. Poderão se inscrever professores e 

estudantes de graduação vinculados a FCM/TR que possuam projetos de pesquisa 

vinculados ao Programa de Iniciação Científica (PIC).  

3.1.2 – O submetente do trabalho deverá fazer parte do grupo responsável pelo 

estudo/resumo e no formulário de inscrição deverá indicar o apresentador.  

3.1.3 – 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.  

3.1.4 – Os trabalhos serão previamente selecionados pela Comissão Científica a 

critério desta e de acordo com a capacidade de espaço disponível.  

3.1.5 – Os trabalhos selecionados serão avaliados e haverá premiação conferida aos 

melhores trabalhos a critério da Comissão Científica e das Comissões de Avaliação.  

3.1.6 – 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.  

3.1.7 – O submetente do trabalho e os demais nomes nele contidos, desde já 

autorizam a FCM/TR, 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.  

3.1.8 – Os melhores trabalhos aceitos para apresentação serão publicados sob a 

forma de anais em suplemento especial da revista da Revista Brasileira de Ciências 

Médicas e da Saúde, fato que torna impreterível a manutenção dos prazos de 

inscrição já apresentados.  



3.2 – Como ouvinte: As inscrições são abertas ao público geral, porém limitadas à 

capacidade do local. Poderão ser realizadas de 25 de fevereiro a 01 de abril de 2022, 

pelo e-mail pic@tr.suprema.edu.br. No e-mail deverá constar nome completo, 

instituição e matrícula do estudante. 

4. PREPARAÇÃO/ENVIO DOS RESUMOS  

4.1 – Os resumos científicos deverão enviados em Word para o e-mail 

pic@tr.suprema.edu.br  

4.2 – Cada resumo deverá obedecer à seguinte formatação e limitação de caracteres:  

4.2.1 – Título do Trabalho: em português, com redação da primeira letra de cada 

palavra em maiúscula e demais em letras minúsculas (exceto possíveis preposições) 

e com o máximo de 120 caracteres.  

4.2.2 – Nome completo dos autores e coautores: deverá ser escrito o nome completo 

e posteriormente, a citação dos mesmos no estilo Vancouver. Serão aceitos, no 

máximo, cinco (05) coautores. Ex: Nome completo: José Silva Pereira. Citação: 

Pereira JS. O apresentador deverá ser um estudante.  

4.2.3 – Nome da(s) Instituição(ões) envolvida(s).  

4.2.4 – Resumo: máximo de 250 palavras, devendo ser apresentado na forma 

estruturada com os tópicos “Introdução”, “objetivos”, “métodos”, “resultados” e 

“conclusão”, devendo ser explicitados em texto corrido, sem utilização de parágrafos 

ou tabulações. Não incluir título, autores e instituições neste campo e no caso de 

abreviaturas e siglas, explicá-las na primeira vez em que forem usadas. Não iniciar 

sentenças com numerais. Deverá ser mencionado, na última linha, quando aplicável o 

“apoio financeiro”.  

Obs.: caso os autores não tenham nenhum resultado preliminar, enviar o 

resumo até o tópico métodos.  

4.2.5 – Palavras-chaves: mínimo de três (3) e máximo de cinco (5) palavras-chave. 

Redigi-las em letras minúsculas com a primeira letra de cada palavra em maiúscula e 

separadas por vírgulas.  

4.2.6 – Após o preenchimento do formulário do resumo, o submetente deverá 

assinalar a forma de apresentação pretendida, bem como declarar que leu e 



concordou com a transferência de declaração de direitos autorais relacionados ao 

mesmo.  

4.2.7 – Estudos realizados em seres humanos ou que envolvam tecidos e/ou animais 

de laboratórios 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 parecer de aprovação para a comissão 

avaliadora, no dia da apresentação do evento. A não apresentação do documento 

implicará no cancelamento da apresentação do trabalho e a perda do direito ao 

certificado. Grupos que estão com projetos submetidos ao CEP, não poderão 

apresentar resultados preliminares e deverão levar documento que comprove a 

submissão.  

4.2.8 – A língua oficial de apresentação do resumo é o português (brasileiro). 

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:  

5.1 – Os resumos serão avaliados e serão atribuídas aos mesmos notas de 0 a 10.  

5.2 – Critérios a serem avaliados no artigo original  

Comitê de ética  O estudo foi aprovado pelo CEP?  

Título  Adequado ao conteúdo do trabalho?  

Introdução/ 

Fundamentação  

Breve contextualização do tema proposto  

Objetivo  Apresentado de forma clara e direta?  

Métodos  Apresenta os protocolos ou testes utilizados e por 

fim uma breve descrição de como o estudo foi 

realizado?  

A análise estatística está adequada?  



Resultados  Apresenta análise estatística que responde aos 

objetivos e fundamenta a conclusão?  

Conclusão  Responde ao objetivo do estudo, baseando-se nos 

resultados?  

5.2.1 – Critérios a serem avaliados no artigo de revisão sistemática e revisão 

sistemática com meta-análise. 

5.2.2 – Critérios a serem avaliados no artigo de revisão de literatura. 

Título  Adequado ao conteúdo do trabalho?  

Introdução/ Fundamentação  Breve contextualização do tema proposto  

Objetivo  Apresentado de forma clara e direta?  

Métodos  Apresenta as bases de dados consultadas e os 

critérios de inclusão e exclusão para selecionar 

os estudos que foram analisados?  

* A análise estatística está adequada?  

Resultados  Apresenta resultados das evidências científicas 

analisadas?  

Conclusão  Responde ao objetivo do estudo, baseando-se 

nos resultados?  

Título  Adequado ao conteúdo do trabalho?  



 

5.2.3 – Critérios a serem avaliados nos projetos de pesquisa de artigos originais 

(estudos sem resultados preliminares). 

Título  Adequado ao conteúdo do trabalho?  

Introdução/ 

Fundamentação  

Breve contextualização do tema proposto  

Objetivo  Apresentado de forma clara e direta?  

Métodos  Apresenta os protocolos ou testes utilizados e por 

fim uma breve descrição de como o estudo será 

realizado?  

A proposta de análise estatística está adequada?  

Introdução/ Fundamentação  Breve contextualização do tema proposto  

Objetivo  Apresentado de forma clara e direta?  

Métodos  Apresenta as bases de dados consultadas e os 

critérios de inclusão e exclusão para selecionar 

os estudos.  

 

Resultados e discussão Avaliar a qualidade dos estudos apresentados e 

se são dos últimos 5 anos.  

Conclusão  Responde ao objetivo do estudo, baseando-se 

nos artigos analisados.  



Comitê de ética  O estudo foi submetido a um CEP?  

 

5.2.4 – Critérios a serem avaliados nos projetos de pesquisa de artigos de revisão 

sistemática com e sem meta-análise (estudos sem resultados preliminares). 

Título  Adequado ao conteúdo do trabalho?  

Introdução/ Fundamentação  Breve contextualização do tema proposto  

Objetivo  Apresentado de forma clara e direta?  

Métodos  Apresenta as bases de dados consultadas e os 

critérios de inclusão e exclusão para selecionar 

os estudos que foram analisados?  

* A proposta de análise estatística está 

adequada?  

 

6 – APRESENTAÇÃO TRABALHOS  

6.1 – As avaliações dos trabalhos na modalidade e-pôster serão realizadas no dia 

27/04/2022, quarta-feira, das 13h às 18:00h, na FCM/TR (os locais e a programação 

completa do evento, serão informados na semana do evento). A apresentação no 

formato de e-pôster terá duração máxima de 5 (cinco) minutos por apresentação, 

seguida de cinco minutos de discussão.  

6.2 – Os trabalhos deverão ser confeccionados em powerpoint (as apresentações 

serão em formato digital). Devem ser autoexplicativos, 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.  



Obs: Modelo para apresentação de e-pôster está disponível na página da 

SUPREMA/TR no endereço da Internet http://www.suprematresrios.com.br/ → 

pesquisa → NDCT → Procedimentos para pôsteres.  

6.3 – O título deve ser o mesmo utilizado na inscrição do trabalho e ser escrito em 

letras maiúsculas. Abaixo do título e com letras menores, citação dos autores e o e-

mail do apresentador.  

6.4 – Não será permitida a troca do apresentador (a) em hipótese nenhuma.  

6.5 – O horário estabelecido na programação oficial deverá ser seguido com rigor. 

Tempo perdido com atrasos de qualquer natureza não será reposto.  

6.6 – O apresentador, obrigatoriamente um estudante, deverá estar à disposição da 

Comissão Julgadora em dia e horários pré-determinados pela Comissão Científica. 

Sendo que todos os trabalhos serão avaliados nos seus respectivos dias pela 

comissão, no horário definido. 

6.7 – O apresentador deverá enviar em PDF o e-poster finalizado para o e-mail 

pic@tr.suprema.edu.br no dia 25/04/22 até as 17h. 

 

7. COMISSÃO AVALIADORA E PREMIAÇÃO  

7.1 – Será formada uma Comissão com integrantes do NDCT e professores da 

FCM/TR, para analisar os resumos e o cumprimento das condições dispostas neste 

Edital.  

7.2 – Os melhores trabalhos aceitos para apresentação serão publicados sob a forma 

de anais em suplemento especial da revista da Revista Brasileira de Ciências 

Médicas e da Saúde, fato que torna impreterível a manutenção dos prazos de 

inscrição já apresentados.  

7.3 – A cerimônia de premiação acontecerá ao final da Mostra Científica dia 27 de 

abril de 2022, Quarta-feira, às 18hs, no Anfiteatro da FCM/TR, respeitando 

distanciamento social e normas de biossegurança.  

8. DISPOSIÇÕES FINAIS  



8.1 – Serão desclassificadas as propostas que não cumprirem as exigências deste 

Edital.  

8.2 – Os casos omissos ou não previstos pelo presente Edital serão encaminhados ao 

NDCT, até́ 3 (três) dias corridos da data da divulgação do resultado.  

8.3 – Dúvidas poderão ser sanadas no e-mail pic@tr.suprema.edu.br. 

 

 

 

 

 

Três Rios, 25 de fevereiro de 2022. 

 

 


