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FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

EDITAL 007/2017 – DA 

V Encontro de Monitoria e Iniciação Científica  

XIII Semana Acadêmica CONEXAO FAMETRO 

Arte e Conhecimento 
 

 

A Diretoria Acadêmica e a Comissão Organizadora da XIII Semana Acadêmica da 

FAMETRO tornam pública a realização da CONEXÃO FAMETRO, a realizar-se no 

Campus Conselheiro Estelita da Fametro, Rua Conselheira Estelita, 500, Centro, 

Fortaleza – Ceará, nos dias 25, 26 e 27 de outubro de 2017. Na ocasião, a XIII Semana 

Acadêmica contempla ainda, no âmbito científico, o V Encontro de Monitoria e 

Iniciação Científica da CONEXÃO FAMETRO. 

 

1. Objetivos: 

 

1.1 Integrar ensino, pesquisa e extensão da FAMETRO em prol da produção científica e 

da consciência cidadã.  

1.2 Divulgar as atividades de pesquisa realizadas pelos alunos e docentes do PROMIC; 

1.3 Divulgar as atividades de monitoria realizadas pelos alunos e docentes do PROMIC; 

1.4 Promover a integração ensino-pesquisa entre os corpos discente e docente do 

PROMIC. 

 

2. Público-alvo: 

 

Alunos e docentes vinculados ao Programa de Monitoria e Iniciação Científica 

(PROMIC). 

 

3. Submissão dos trabalhos científicos: 

 

3.1 Consideram-se trabalhos científicos os produtos relativos à elaboração e 

desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão submetidos em formato 

de resumo expandido e apresentados na modalidade apresentação oral por 

professores e estudantes dos cursos de cursos de graduação modalidades bacharelados, 

licenciaturas e tecnológicos da FAMETRO vinculados ao PROMIC; 

 

3.2. Cada pesquisador (a) poderá submeter até 02 (dois) trabalhos como relator, sendo 

06 (seis) o limite de autores para um mesmo trabalho. Não há limite para submissão em 

co-autoria.  

 

3.3. Os trabalhos científicos deverão ser enviados no período de 09 de agosto a 15 de 

setembro de 2017, juntamente com os slides de apresentação, seguindo template 

disponibilizado pela organização no endereço www.fametro.com.br/conexao. O relator 

deverá observar a seleção do campo de submissão referente ao V Encontro de 

Monitoria e Iniciação Científica.  

 

http://www.fametro.com.br/conexao
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3.4. Os trabalhos devem ser submetidos às seguintes áreas temáticas que se referem às 

linhas de pesquisa institucionais: 

 

I. Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Pesquisas e ações voltadas 

para as questões ambientais, tais como educação ambiental, energias e 

tecnologias limpas e sustentáveis, biodiversidade, coleta seletiva, reciclagem de 

materiais, indicadores socioambientais, indicadores de saúde ambiental, entre 

outros.  

II. Desenvolvimento de Produtos e Projetos - Pesquisas e estudos na área do 

empreendedorismo e da inovação, tendo como finalidade a construção e 

execução de projetos capazes de gerar novas oportunidades de negócios 

inovadores e rentáveis. 

III. Estratégias e Auditorias Organizacionais - Estudos e pesquisas relacionadas 

à auditoria e às diversas formas organizacionais e seu impacto na estrutura e 

no resultado econômico e financeiro das empresas.  

IV. Produtos Naturais, Farmacológicos e Cosméticos - Pesquisas e estudos 

relacionados à obtenção, caracterização e avaliação farmacológica e 

toxicológica de extratos de plantas medicinais e compostos sintéticos e naturais 

isolados. 

V. Estudos de Utilização de Medicamentos - Pesquisas no âmbito do uso 

racional de medicamentos, da investigação de aspectos relacionados à 

utilização de medicamentos, ao armazenamento, à farmacoeconomia e à 

farmacoepidemiologia. 

VI. Fitoterapia - Pesquisa com plantas medicinais e com fitoterápicos no que se 

refere ao estudo farmacológico de seus constituintes; identificação 

farmacognóstica; controle de qualidade de fitoterápicos; avaliação da 

utilização de fitoterápicos; e levantamento etnofarmacológico de plantas 

medicinais na comunidade. 

VII. Assistência Farmacêutica - Pesquisas e estudos relacionados ao planejamento, 

implantação e avaliação do modelo de Assistência Farmacêutica nos serviços 

de saúde, prioritariamente no contexto do SUS. Elaboração e validação de 

metodologias de Atenção Farmacêutica voltadas para a realidade nacional, 

enfatizando a validação de indicadores de diagnóstico de problemas 

relacionados aos medicamentos e de qualidade da prática da Atenção 

Farmacêutica. 

VIII. Procedimentos Físico-Químicos Utilizados em Estética - Estudos e pesquisas 

que abordem a avaliação morfofisiológica dos efeitos de substâncias químicas, 

radiações, procedimentos de massagem/ manipulação, bem como de outras 

técnicas empregadas nos procedimentos estéticos faciais, corporais ou 

capilares. 

IX. Constituição, Cidadania e Efetivação de Direitos -  Estudos e pesquisas sobre 

direitos previstos na Constituição Federal, relacionados ao reconhecimento dos 

direitos na sociedade contemporânea, com vistas a garanti-los, a partir da 

releitura do Direito e das relações que se estabelecem no atual contexto social à 

luz da valorização da cidadania.  

X. Políticas Públicas e Direitos Sociais - Desenvolvimento de pesquisas e estudos 

na área de Políticas Públicas e Direitos Sociais , abordando a atuação direta 
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do Estado e  suas relações sociais e políticas com a sociedade civil, bem como a 

participação da sociedade civil organizada nas ações estatais, a elaboração, 

planejamento, execução e avaliação das Políticas Públicas e Direitos Sociais no 

Ceará e no Brasil, particularmente aquelas no âmbito social. 

XI. Processo de Cuidar - Pesquisas e estudos que tratem do Cuidado a todas as 

fases do desenvolvimento do ser humano nos diferentes níveis de atendimento à 

saúde.   

XII. Promoção da Saúde e Tecnologias Aplicadas - Pesquisas e produtos na área 

de promoção da saúde de indivíduos, famílias e comunidades.   

XIII.  Doenças Crônicas Não-transmissíveis - Estudos para diagnóstico de 

prevalência de doenças crônicas não-transmissíveis e dos problemas 

relacionados aos medicamentos utilizados nas situações de adoecimento.  

 

3.5. O resultado dos trabalhos aprovados será divulgado no dia 13 de outubro de 2017. 

 

3.6. Para assegurar a participação no evento os/as autores/as com trabalhos previamente 

aprovados, deverão formalizar o pagamento de suas inscrições, com emissão/quitação 

dos boletos até o dia 10 de outubro de 2017. 

 

4. Elaboração dos Trabalhos Científicos 

Os trabalhos serão produzidos na modalidade resumo expandido, seguindo as normas 

descritas em edital e template disponível no site do evento. 

 

4.1 Elaboração de resumo expandido 

 

4.1.1. O trabalho deverá ser redigido em língua portuguesa, com identificação do relator 

e co-autores, curso e instituição de origem, contendo seções Introdução, Objetivo, 

Metodologia, Resultados e Discussão e Considerações Finais.  

4.1.2. As seções devem ser inseridas nos espaços disponibilizados no sistema de 

submissão, respeitando o limite de palavras de cada seção. 

4.1.3 O trabalho deverá seguir o template disponível no site do evento e anexado ao 

final da submissão no formato .pdf. 

 

5. Apresentações Orais: 

 

5.1 Os trabalhos científicos serão apresentados no formato apresentações orais com 

duração de até 10 (dez) minutos, em sessões temáticas organizadas por áreas 

temáticas de submissão.  

5.2 Os slides deverão ser produzidos segundo template disponibilizado no site do evento 

e anexado ao final da submissão em formato .pdf. Não serão aceitos arquivos em 

período posterior ao de submissão. 

5.3 As apresentações ocorrerão em dias e horários previamente divulgados no site do 

evento. 

5.4 A Comissão Científica se responsabiliza pela organização dos slides para projeção 

segundo a ordem de apresentações previamente estabelecida. 
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6. Critérios de avaliação 

 

6.1. Os trabalhos científicos submetidos à CONEXÃO FAMETRO serão selecionados 

pela Comissão Científica considerando o seu mérito científico, de acordo com os 

seguintes critérios: 

 

a) Adequação às normas da ABNT; 

b) Pertinência do trabalho em relação à Sessão Temática proposta;  

c) Atualidade, originalidade e relevância do tema; 

d) Consistência teórica; 

e) Qualidade da redação e organização do texto. 

 

6.2. Os trabalhos que não contemplem pelo menos três critérios de avaliação não serão 

aceitos.  

 

7. Premiação 

 

7.1 Os trabalhos científicos inscritos e apresentados na Conexão FAMETRO 

concorrerão à premiação. 

7.2 A avaliação será realizada por bancas de 03 (três) professores com expertise na 

área da Sessão Temática. 

7.3 Cada coordenação de Sessão Temática deverá apresentar à Comissão Científica 

os 02 (dois) trabalhos com a maior pontuação.  

7.4 A Comissão Científica, após receber as indicações das coordenações de Sessões 

Temáticas, seleciona os três melhores trabalhos. 

7.5 O trabalho científico de maior pontuação será premiado com um vale-livro no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

7.6 O trabalho selecionado e seus respectivos autores serão divulgados na noite do 

dia 27 de outubro de 2017, no encerramento do evento. 

 

8. Publicação 

 

8.1 Todos os trabalhos científicos inscritos e apresentados na CONEXÃO 

FAMETRO serão publicados em formato virtual com o número de ISSN 2357-8645. 

 

9. Certificados 

 

9.1 Os certificados de apresentação de trabalhos serão expedidos e disponibilizados 

no site do evento no sistema de inscrição do relator, que fica responsável por 

disponibilizar o certificado aos autores do trabalho.  

9.2 A emissão de certificação está condicionada a assinatura de lista de frequência 

pelo relator no ato da apresentação.  
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10. Disposições gerais 

 

10.1 A Comissão Científica da CONEXÃO FAMETRO 2017 está sob a Coordenação 

da Professora Ana Ciléia Pinto Teixeira Henriques. 

 

10.2 Para mais informações enviar e-mail para o endereço 

conexaofametro@fametro.com.br. 

 

10.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora e pela Comissão 

Científica da CONEXÃO FAMETRO: ARTE E CONHECIMENTO em conjunto com 

a Diretoria Geral da FAMETRO. 

 

 

11. Cronograma 

 

ATIVIDADE DATA 

Divulgação do Edital 09 de agosto de 2017 

Envio de Trabalhos 09 de agosto a 15 de setembro de 2017 

Divulgação dos Resultados dos Trabalhos 

Científicos Aprovados 

13 de outubro de 2017 

Divulgação dos Trabalhos Científicos 

Premiados 

27 de outubro de 2017 (Noite) 

Emissão de certificados 01 de dezembro de 2017 

 

 

 

 

 

             Fortaleza, 09 de agosto de 2017 

 

 Profa. Christianne Melo de Leopoldino 

                                                                                          Diretora Geral                                                  
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