SOBERANA FACULDADE DE SAÚDE DE PETROLINA
DIREÇÃO ACADÊMICA
COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA
V MOSTRA ACADÊMICA DA SOBERANA

1.

APRESENTAÇÃO
A

“V

Mostra

Acadêmica

da

SOBERANA

–

Saúde

e

Inovação:

Interdisciplinaridade e Responsabilidade Social” faz parte de um projeto iniciado em 2017
por docentes e discentes da SOBERANA – Faculdade de Saúde de Petrolina. O evento propõe
divulgar na instituição os trabalhos acadêmicos desenvolvidos pelos alunos sob a orientação
dos professores. A realização do evento, proposta pela Coordenação de Pesquisa e Extensão,
foi aprovada pelo colegiado acadêmico dos cursos de Odontologia, Enfermagem e Farmácia e,
incentivada pela Direção Acadêmica da Faculdade SOBERANA.
2.

LOCAL E DATA DO EVENTO
SOBERANA – FACULDADE DE SAÚDE DE PETROLINA.
Av. Coronel Antônio Honorato Viana, 1526, Gercino Coelho, Petrolina, Pernambuco.
Data: 01 e 02 de Junho de 2022.

3.

ORGANIZAÇÃO DO EVENTO
Profa. Dra. Cláudia Elizabete Pereira de Lima (Diretora Acadêmica)
Profa. Me Cleidiane Coelho Granja (Coordenadora de Pesquisa e Extensão).
Profa. Íris Gleiciane de Souza ( Coordenadora do Curso de Enfermagem)
Profa. Me. Emanuella Chiara Valença (Coordenadora do Curso de Farmacia)
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Prof. Dr. Fábio Carmona Tirintan (Coordenador do Curso de Odontologia)
Profa. Me. Marianna Barbosa Almeida (Coordenadora do núcleo Psicopedagógico)
Prof. Dr. André Ferraz Goiana Leal
Prof. Dr. Pablo Ataíde Ferreira
Prof. Me. Ananda Ariane Januário
Prof. Me. David Souza Silva
Profa. Me. Djenane Cristivam Souza
Profa. Maria Celina Azevedo Magalhães Matos
Profa. Me Marlene Leandro dos Santos
Profa. Me. Mayra Ruana de Alencar Gomes
Me. Maria Paloma da Costa (Bibliotecária)
4.

DO OBJETIVO
O objetivo da V Mostra Acadêmica da SOBERANA - Faculdade de Saúde de
Petrolina é incentivar a produção dos trabalhos acadêmicos desenvolvidos na instituição,
promover a interdisciplinaridade entre os cursos e proporcionar aos discentes e docentes um
espaço para divulgação das pesquisas.

5.

INSCRIÇÕES
As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas, impreterivelmente, entre os dias
03 e 15 de Maio de 2022, através de formulário disponível no Anexo 01.

6.

ELABORAÇÃO E SUBMISSÃO DE RESUMOS
Os interessados em apresentar trabalhos acadêmicos na “V Mostra Acadêmica da
SOBERANA” deverão submetê-los no ato da inscrição na forma de resumos, e enviar para o
e-mail mostrasoberana22@gmail.com .
Os trabalhos poderão ser submetidos para a modalidade (I) E-pôster ou para a
modalidade (II) Apresentação Oral. No ato da Inscrição deverá acontecer a escolha da
modalidade no campo designado para esse fim, bem como a indicação em um dos seguintes
grupos temáticos do evento:
- Ciências Biológicas e Saúde
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- Políticas Públicas e Humanização em Saúde
- Práticas em Odontologia
- Práticas em Farmácia
- Práticas em Enfermagem

O conteúdo dos resumos é de inteira responsabilidade dos respectivos autores e
orientadores. Para submissão, é obrigatório que um dos autores esteja devidamente inscrito no
evento, e cada inscrição dará direito a um (1) trabalho. Cada trabalho submetido poderá
conter no máximo 10 (dez) autores, sendo que pelo menos um deles deverá ser o professor
orientador. Um dos autores do trabalho deverá estar presente no momento da apresentação (epôster /oral) e seu nome deverá estar em negrito e sublinhado.
O resumo deverá ser apresentado sob a forma de texto corrido (não devendo exceder 300
palavras) contendo introdução, objetivo, metodologia, resultados e conclusão. O texto não
deverá conter citações de referências bibliográficas. Após o resumo, deverão ser apresentadas
de três a cinco palavras-chave em ordem alfabética (ver modelo no Anexo 02).
Todos os resumos recebidos dentro do prazo estabelecido serão submetidos aos
revisores e, se necessário, devolvidos aos participantes para a realização de correções e reenvio
até o dia 24 de Maio de 2022. Os participantes serão notificados quanto à aprovação,
mediante revisão ou recusa de seus trabalhos via e-mail.
7. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

7.1 MODALIDADE E-PÔSTER
Os resumos aprovados na modalidade e-pôster deverão ser apresentados em local e
horários previstos na programação do evento, que serão divulgados previamente via e-mail.
Cada resumo deverá corresponder a um e-pôster, devendo ser apresentado por pelo menos
um dos autores do respectivo trabalho. Os e-posters apresentados no evento deverão seguir o
modelo padrão da Soberana que será disponibilizado via Telegram e Mural Físico da
Coordenação de Pesquisa e Extensão. .
Os organizadores colocarão à disposição Datashow e/ou TVs digitais para exposição
do e-pôster, cabendo aos apresentadores providenciarem o material dentro do prazo e
formato estabelecidos. Não será necessário imprimir o pôster para os dias da V Mostra
Acadêmica da SOBERANA.
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Importante:


Os autores dos trabalhos deverão enviar o arquivo com a apresentação (e-pôster), em
arquivo .ppt ou .pptx, até o dia 26/05/2022.



Um dos autores do trabalho terá, no máximo, 10 minutos para apresentação de
seu e-pôster e 5 minutos para debate.



O e-pôster será exposto no dia, horário, local e equipamento indicados pela Comissão
Organizadora, de acordo com a grade de apresentação.
7.2 MODALIDADE ORAL
Os resumos aprovados na modalidade oral deverão ser apresentados em local e

horários previstos na programação do evento, que serão divulgados previamente via e-mail.
Cada resumo deverá corresponder a um trabalho, devendo ser apresentado por pelo menos
um dos autores do respectivo trabalho.
A apresentação oral deverá utilizar como recurso apresentação de slides padronizados
com o símbolo do evento, que será disponibilizado via Telegram e Mural Físico da
Coordenação de Pesquisa e Extensão.
Os organizadores colocarão à disposição Datashow e/ou TVs digitais para a
apresentação, cabendo aos apresentadores providenciarem o material dentro do prazo e
formato estabelecidos.
Importante:


Os autores dos trabalhos deverão enviar o arquivo com a apresentação em arquivo
.ppt ou .pptx, até o dia 26/05/2022.



Um dos autores do trabalho terá, no máximo, 20 minutos para apresentação e 5
minutos para debate.



A apresentação acontecerá no dia, horário, local e equipamento indicados pela
Comissão Organizadora, de acordo com a grade de apresentação.

8. ACEITAÇÃO DOS TRABALHOS NO EVENTO

A Comissão Científica avaliará os trabalhos e selecionará aqueles que estiverem de
acordo com as normas e apresentarem qualidade científica de acordo com o barema proposto
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(anexo 03).
Os trabalhos em desacordo com as normas aqui estabelecidas não serão avaliados.
Participarão da comissão científica de avaliação da apresentação dos trabalhos todos
os professores efetivos da instituição e professores convidados.
9.

PRÊMIAÇÃO
A premiação ofertada pela V MOSTRA ACADÊMICA DA SOBERANA será

composta de Troféu Jovem Cientista Soberano, bonificação financeira no valor de R$ 600,00
(seiscentos reais), sete medalhas e sete Menções honrosas.
9.1 E-PÔSTER
Os trabalhos submetidos na Modalidade E-pôster concorrerão dentro de seus
respectivos grupos temáticos.
Os trabalhos serão avaliados por uma banca de avaliadores, a partir de criterios
estipulados no Barema para Avaliação de Trabalhos Acadêmicos (ANEXO 3). Os critérios
para avaliação serão: escrita científica adequada do resumo, equivalente a 60% da nota e
desempenho na apresentação oral, 40% da nota.
A banca de avaliação da apresentação dos trabalhos será composta por dois professores
interno e um professor/colaborador externo aos cursos de Enfermagem, Farmácia e
Odontologia.
Em caso de empate, os critérios para desempate serão respectivamente:
I.

Maior nota no quesito de domínio e desenvolvimento do tema.

II.

Maior nota no quesito de linguagem clara, correta e adequada ao conteúdo.

III.

E por fim, maior nota no quesito de adequação às normas de submissão.

A premiação para a Modalidade E-Pôster será:
O Primeiro colocado do grupo temático Ciências Biológicas e Saúde receberá como
premiação uma medalha e uma Mensão Honrosa.
O Primeiro colocado do grupo temático Práticas em Enfermagem receberá como
premiação uma medalha e uma Mensão Honrosa.
O Primeiro colocado do grupo temático Práticas Farmaceuticas receberá como
premiação uma medalha e uma Mensão Honrosa.
O Primeiro colocado do grupo temático Praticas Odontológicas receberá como
premiação uma medalha e uma Mensão Honrosa.
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O Primeiro colocado do grupo temático Politicas Públicas e Humanização em
Saúde receberá como premiação uma medalha e uma Mensão Honrosa.
O resultado será divulgado no último dia do evento. As decisões da banca examinadora
não serão suscetíveis a recursos ou impugnações.
9.2 MODALIDADE ORAL
Os trabalhos submetidos na Modalidade Oral concorrerão à premiação de primeiro,
segundo e terceiro colocados. Sendo o “PRÊMIO JOVEM CIENTISTA SOBERANO”
concedido ao primeiro colocado.
A concorrência acontecerá integrada com todos os trabalhos submetidos para a
Modalidade Oral, não havendo qualquer tipo premiação por curso ou área temática.
Os trabalhos que concorrerem ao PRÊMIO JOVEM CIENTISTA SOBERANO
serão avaliados por uma banca de avaliadores, a partir de critérios estipulados no Barema para
Avaliação de Trabalhos Acadêmicos (ANEXO 3). Os critérios para avaliação serão: escrita
científica adequada do resumo, equivalente a 60% da nota e desempenho na apresentação
oral, 40% da nota.
A banca de avaliação da apresentação dos trabalhos na forma oral será composta por
um professor interno e dois professores/colaboradores externos aos cursos de Enfermagem,
Farmácia e Odontologia.
Em caso de empate, os critérios para desempate serão respectivamente:
I.

Maior nota no quesito de domínio e desenvolvimento do tema.

II.

Maior nota no quesito de linguagem clara, correta e adequada ao conteúdo.

III.

E por fim, maior nota no quesito de adequação às normas de submissão.

A premiação para a Modalidade Oral será:


O Primeiro colocado receberá como premiação o “TROFÉU JOVEM
CIENTISTA SOBERANO 2022” e uma bonificação financeira no valor de R$
600,00 (Seiscentos Reais). A premiação é unica e qualquer tipo de rateio ficará a
critério do grupo autor do trabalho;



O Segundo colocado receberá como premiação uma medalha e uma Mensão
Honrosa ;



O Terceiro colocado receberá como premiação uma medalha e uma Mensão
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Honrosa;
O resultado será divulgado no último dia do evento.
As decisões da banca examinadora não serão suscetíveis a recursos ou impugnações.

Petrolina, 02 de Maio de 2022.

__________________________________
Profa. Me. Cleidiane Coelho
Coordenação de Pesquisa e Extensão

Profa. Dra. Cláudia Lima
Direção Acadêmica
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ANEXO 01
FICHA DE INSCRIÇÃO

DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Curso:

Período/turma:

Modalidade de Trabalho:
( ) Modalidade e-pôster

(

) Modalidade Oral

Área temática:
Título do trabalho:

Autores do trabalho:

CONTATO
E-mail:

Celular (

)
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ANEXO 02
MODELO RESUMO
TÍTULO: XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Nome do autor Principal (apresentador); Nome do coautor 1; Coautor 2 (opcional);
Coautor 3 (opcional); Coautor 4 (opcional); Coautor 5 (opcional); Orientador
(professor).

Introdução: X xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx x
xxxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxx. X xxxxxx x xxxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx. X xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
Objetivos: X xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx x xxxxx
xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Metodologia: X xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx x xxxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx
xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Resultados: X xxxx
xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx x xxxxx xxxxxxx-xx xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxxx. Conclusões: X xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. X
xxxxxx x xxxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx
xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
Palavras-chave: xxxxxxx; yyyyyyyyy; zzzzzzzzzz
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ANEXO 03
BAREMA PARA AVALIAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS (RESUMO)
TÍTULO DO TRABALHO:
ALUNO:
NOTA ATRIBUÍDA:

DESENVOLVIMENTO DA APRESENTAÇÃO (10,0)
Adequação às normas de submissão (2,0)
Domínio e desenvolvimento do tema (3,0)
Linguagem clara, correta e adequada ao conteúdo (3,0)
Relevância do tema (2,0)
TOTAL

Petrolina-PE, ____/____/______.

________________________________________________
(Examinador)
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