
 

 

EDITAL 001/2019 

III CONGRESSO CIENTIFICO FACITEN 

VI SEMANA DE ENFERMAGEM DA FACITEN – (VISENF-FACITEN) 

 

 
A Faculdade de Ciências e Tecnologia apresenta a comunidade acadêmica, o seu maior 

evento científico. Este ano a FACITEN estará promovendo o III Congresso Científico FACITEN 

com a finalidade de estimular a postura ética e de cidadania, influenciando a conduta 

profissional e social nos diversos cenários. O evento acontecerá entre os dias 28 a 30 de maio 

de 2019, na Faculdade de Ciências e Tecnologia de Natal. Dentro do Congresso ocorrerá a V 

Semana de Enfermagem. 

O evento visa estimular a interdisciplinaridade na sociedade em geral, consolidando os 

desafios da ética e da cidadania, enfatizando a importância da responsabilidade social e o 

respeito a diversidade cultural. 

O evento será organizado a partir da promoção de Palestras, Apresentações de Banners, 

Apresentações Culturais, Lançamento de Livros e realização de minicursos, objetivando 

estimular os participantes a apresentarem suas pesquisas, análises críticas e reflexões sobre a 

área, bem como trazer aos ouvintes novos conhecimentos e reflexões sobre a importância de 

uma boa formação para que tenhamos em nosso mercado de trabalho profissionais que atuem 

de forma, responsável, segura e humanizada. 

 
 

CAPÍTULO I – DAS DATAS E PAGAMENTOS: 

 

 

Art. 1º O evento ocorrerá nos dias 28 a 30 de maio de 2019, das 18h30min às 21h50min, 

no prédio da Faciten (apresentações científicas e minicursos). 

Art. 2º As Inscrições serão realizadas do dia 21 de Maio à 28 de Maio de 2019, no site 

da FACITEN (https://www.faciten.com.br/extensao). 

Art. 3° A inscrição será validada SOMENTE após a entrega de um pacote de leite em pó 

para alunos interno e externos a instituição. 

Art. 4º O envio de Resumo para apresentação de Banner deve ser realizado do dia 24 

de maio de 2019, através do e-mail congressocientifico@faciten.com.br , com assunto: 

RESUMO PARA SUBMISSÃO – ENFERMAGEM, para os trabalhos da área de saúde. Os 
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resumos aprovados receberão via e-mail a CARTA DE ACEITE. 

Art. 5º No dia da apresentação os expositores devem apresentar com 15 minutos de 

antecedência seu Banner e CARTA DE ACEITE recepção da FACITEN. 

 
 

CAPÍTULO II – DA SUBMISSÃO DE RESUMOS 

 

Art. 6º Os resumos enviados ao e-mail congressocientifico@faciten.com.br serão 

apreciados por profissionais da área e o resultado enviado à (ao) autor (a) no dia 25 de maio 

de 2019 através de envio de e-mail. 

Art. 7º Ao enviar o e-mail com o resumo, deve-se colocar no título da mensagem 

 

RESUMO PARA SUBMISSÃO – ENFERMAGEM para os trabalhos da área de saúde. No corpo 

de texto da mensagem é necessário colocar o nome completo dos autores. O arquivo enviado 

deverá ser EXCLUSIVAMENTE no formato "PDF". Não serão aceitos arquivos em outros 

formatos (ex.: HS, .DOCX, TXT, etc.). 

Art. 8º Serão aceitos para submissão trabalhos dos seguintes tipos: Pesquisa em 

andamento, pesquisa concluída, experimental, exploratória, de campo ou teórica, que deverá 

ser encaminhado sob a forma de resumo contendo de 150 à 500 palavras. 

Art. 9º Cada trabalho poderá ter no máximo quatro autores e a sua SUBMISSÃO É 

VINCULADA À INSCRIÇÃO do (a) expositor (a) que deve ser realizada após a validação 

de sua inscrição junto a secretaria da FACITEN no evento. 

Art. 10º O resumo deverá seguir as normas da ABNT, conter título, autores (as), 

apresentação/introdução, objetivos, metodologia, resultados ou resultados preliminares, 

conclusões ou considerações finais. O texto (resumo) deverá ser digitado sem parágrafos, de 

acordo com a norma culta e a nova ortografia da língua portuguesa; fonte Times New Roman 

12; espaço simples entre linhas; margens superior e esquerda (3,0 cm), margens inferior e direita 

(2,0 cm). Não incluir figuras, tabelas ou quadros. O título completo deverá ser escrito em letras 

maiúsculas, com recuo de 2 cm da margem esquerda. Na linha seguinte, deverão constar os 

nomes completos das (os) autoras (es) e orientador (es). 

 

CAPÍTULO I I I  –  D O S  C R I T É R I O S  P A R A  A V A L I A Ç Ã O  D O S  

R E S U M O S  E  FORMATO DOS BANNERS 

Art. 11º Além dos requisitos de preparação dos resumos listados neste edital, o processo 

de avaliação seguirá as seguintes regras: 1) O conteúdo do resumo deve ser relevante para área 

de Saúde ou Administração. 2) O conteúdo deve apresentar coerência teórica e metodológica. 
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3) Deve ser notório o encadeamento lógico entre as partes do resumo, tornando a totalidade do 

texto consistente e compreensível para a/o leitora/or. 

Art. 12° Todos os trabalhos selecionados deverão ser apresentados em FORMATO DE 

BANNER com dimensões 90x120 cm e seguindo as normas da ABNT – NBR 15437:2006. 

 
 

CAPÍTULO IV – DOS CERTIFICADOS 

Art. 13º Os trabalhos que forem apresentados e aprovados receberão certificado de 

apresentação. 

Art. 14 º As pessoas que tiverem 75% da frequência do evento comprovadas através de 

assinatura em lista de frequência receberão certificado de participante. 

Art 15° Os Minicursos, Palestras e Lançamento de Livro também disponibilizarão 

certificados para os participantes que permanecerem até o final dos mesmos. 

 

 
CAPÍTULO V – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

Art. 15 º O evento terá carga horária total de 20 horas. 

Art. 16 º Para acesso as atividades realizadas no evento os inscritos deverão apresentar 

comprovante de inscrição com documento de identificação com foto no primeiro dia e crachá 

com documento de identificação com foto nos demais dias. 

Art. 17 º Maiores informações enviar e-mail para congressocientifico@faciten.com.br 

colocando no título/assunto INFORMAÇÕES. 

 

 

 

Natal/RN, 21 de maio de 2019. 
 

 

 

_________________________________________ 
 

Kézia Katiane Medeiros da Silva 

Coordenadora do Curso de Enfermagem 
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