
EDITAL DO I SIMPÓSIO DO NÚCLEO INTERDISCIPLINAR EM DOENÇAS 

CRÔNICAS (NAIDC) 

SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

A Comissão Científica do I Simpósio do Núcleo Interdisciplinar em Doenças Crônicas (NAIDC) 

torna pública as normas para submissão e apresentação de trabalhos científicos. 

I - DAS ORIENTAÇÕES GERAIS PARA SUBMISSÃO: 

1. Cada trabalho poderá ter no máximo cinco autores e um orientador. Para submissão do trabalho, 

ao menos 1 autor deve estar inscrito como 

participante, necessariamente; 

2. O Resumo Expandido deverá ser confeccionado de acordo com o modelo disponível na página 

Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) e ser enviado ao e-mail 

naidc@faema.edu.br até a data limite de 02 de novembro de 2021, às 23h59m; 

3. A Comissão Científica divulgará até o dia 05 de novembro de 2021 o 

resultado da análise dos trabalhos inscritos, sendo apresentados apenas os 

TRABALHOS APROVADOS, os quais são de total responsabilidade dos autores; 

5. Todos os trabalhos aprovados estarão disponibilizados em um link do Google Drive para 

apreciação dos inscritos no evento. 

6. Os 10 trabalhos com melhor avaliação serão, posteriormente, publicados nos anais do 

“Simpósio do Núcleo Interdisciplinar em Doenças Crônicas (NAIDC)” no formato de Resumo 

Expandido na Revista Científica da FAEMA; 

7. Os três trabalhos mais bem colocados deverão ser apresentados por 1 dos autores do trabalho, 

conforme indica o tópico III, item 2 deste edital.  

II – INSTRUÇÕES PARA O ENVIO: 

1. Os Resumos Expandidos deverão apresentar os itens: Título, Introdução, Materiais e 

Métodos, Resultados e Discussão, Considerações Finais e Referências Bibliográficas. 

2. Os Resumos Expandidos devem apresentar formatação contendo no máximo 5 páginas, 

incluindo figuras e tabelas, fonte Time News Roman tamanho 12, espaçamento de 1,5 centímetros 

e citação no estilo Vancouver superscript. 
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3. Os nomes dos autores devem ser listados pelo sobrenome, seguido do 

prenome e abreviação dos nomes intermediários, separando-os por ponto e vírgula (;). Abaixo do 

título devem ser informados os vínculos institucionais e a 

graduação, referenciando-os aos respectivos autores com 

números em sobrescrito, e o E-mail do autor de correspondência (principal); 

4. Palavras-chave: devem ser incluídas três a cinco em 

negrito e separadas por ponto e vírgula, após as Considerações Finais; 

III – INSTRUÇÕES PARA APRESENTAÇÃO ORAL DOS TRABALHOS APROVADOS: 

1. Os três trabalhos serão apresentados no dia 09 de novembro de 2021 a partir das 20:30 por um 

autor que esteja inscrito no evento, preferencialmente o primeiro. 

2. A ordem das apresentações será definida por sorteio; 

3. Os Resumos Expandidos serão apresentados por meio do Software Microsoft PowerPoint, via 

plataforma Google Meet; 

4. Para a apresentação, o(a) autor(a) terá 20 minutos para explanação do seu trabalho, seguido de 

10 minutos de arguição da banca avaliadora; 

3. Os trabalho melhor avaliado receberá certificação de melhor trabalho do evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


