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ADITIVO DE EDITAL JIU 2018 

NORMAS PARA ENVIO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

A Comissão Organizadora da X JIU 2018, por meio de seu Comitê Científico da Faculdade de Tecnologia 

em Saúde – FATESA, torna pública o presente aditivo ao Edital JIU 2018. 

 

2. CRONOGRAMA: 

 

Envio dos resumos 22/08 a 01/11/2018 

Divulgação dos resumos aprovados 26/10/2018 

Evento 08 a 10/11/2018 

Premiação dos Trabalhos 10/11/2018 

Retirada do(s) Poster(s) 10/11/2018 
 

As Disposições não previstas nesse Aditivo ao Edital serão tratadas pela Comissão Editorial e 

Organizadora do Evento. 

REALIZAÇÃO 

Faculdade de Tecnologia em Saúde – FATESA 

EURP – Escola de Ultrassonografia de Ribeirão Preto 

Comissão Científica e Organizadora FATESA 

INSTITUIÇÃO ORGANIZADORA E EXECUTORA 

Faculdade de Tecnologia em Saúde - FATESA 

Escola de Ultrassonografia de Ribeirão Preto 

  

http://fatesa.edu.br/nossafaculdade/localizacao/
http://www.fatesa.edu.br/
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EDITAL JIU 2018 

NORMAS PARA ENVIO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

A Comissão Organizadora da X JIU 2018, por meio de seu Comitê Científico da Faculdade de Tecnologia 

em Saúde – FATESA, torna pública a abertura de prazo para a submissão de trabalhos científicos. 

A X JIU 2018 surgiu com o objetivo principal de criar um espaço de diálogo entre 

professores/pesquisadores e o público interessado, além de promover um intercâmbio entre 

pesquisadores da área, oferecendo um espaço de interação e compartilhamento de conhecimentos e 

experiências.  

A apresentação de trabalhos na X JIU 2018 é aberta a profissionais, professores/pesquisadores 

estudantes de Graduação e/ou Pós-Graduação. 

1. PROCESSO DE SELEÇÃO DOS TEXTOS 

1.1 Serão recebidos somente textos inéditos. Podem ser oriundos de pesquisa finalizada ou em 

andamento, relatos de experiência, ou estudos bibliográficos, que tangenciem temática central 

“Ultrassonografia”. Além da temática central, os trabalhos podem versar sobre os seguintes eixos: 

ULTRASSONOGRAFIA ESTÉTICA E COSMETICA 

Ultrassonografia Geral Estética e Cosmética Capilar 

Estética e Cosmética Facial 

Estética e Cosmética Corporal 

ESP. EM MEDICINA VETERINÁRIA RADIOLOIA E IMAGEM 

Radiologia Veterinária 

Ressonância Veterinária 

Ultrassonografia Veterinária 

Tomografia Veterinária  

Física  

Física Radiológica 

Proteção Radiológica 

Diagnóstico por imagem 

Radiologia Ionizantes 

Diagnóstico por imagem em Veterinária 

1.2 O processo de submissão de propostas de trabalho em formato resumo será feito integralmente on-

line, através do e-mail contato@fatesa.edu.br. A aprovação do Resumo / Pôster do trabalho dependerá 

do parecer definitivo da comissão científica. 

1.3 A avaliação dos resumos destina-se à observar a pertinência dos trabalhos junto aos objetivos da 

temática e a fazer uma projeção do quantitativo de trabalhos a serem apresentados. 

1.4 Os resumos serão avaliados às cegas, de modo a garantir o anonimato do(s) autor(es) e, 

consequentemente, a imparcialidade na avaliação. 

1.5 Os resumos devem ser encaminhados em arquivo .DOC ou .DOCX para o e-mail 

contato@fatesa.edu.br juntamente com a ficha de inscrição (em anexo) preenchida. O assunto do e-

mail deverá ser “Resumo para a JIU 2018”. 

1.6 Para submeter o trabalho, será necessário que autor(es) e/ou coautor(es) estejam inscritos no 

evento. A inscrição do participante lhe dá o direito a submeter 01 (um) trabalho na condição de autor 

e seu nome poderá aparecer em no máximo 02 (dois) trabalhos na condição de coautor. 

http://fatesa.edu.br/nossafaculdade/localizacao/
http://www.fatesa.edu.br/
mailto:contato@fatesa.edu.br
mailto:contato@fatesa.edu.br


 

Rua Casemiro de Abreu, 660 Vila Seixas  Ribeirão Preto/SP  Telefone: 55 16 3636-0311 
Rua Marcos Markarian, 1025, 11º andar  Jd. Nova Aliança  Ribeirão Preto/SP   Tel: 55 16 3602-7700 

site – www.fatesa.edu.br  email: contato@fatesa.edu.br 

Cada trabalho submetido poderá conter no máximo 04 (quatro) membros, sendo 01 (um) autor e 03 

(três) coautores. 

1.7 Cada trabalho inscrito deverá contar com o nome do orientador/coordenador vinculado à pesquisa. 

1.8 A avaliação dos trabalhos será realizada por professores(as) especialistas, de acordo com os eixos. 

1.9 Os trabalhos científicos serão aceitos nas seguintes categorias: 

a) Original 

b) Relato de Caso 

c) Revisão Bibliográfica 

1.10 A Comissão Organizadora encaminhará as propostas de trabalhos que atendam às normas de 

formulação e formatação para a Comissão de Avaliação Científica. Observe atentamente as normas, 

pois os trabalhos que não estiverem de acordo com as normas estabelecidas não serão analisados. O 

resultado da avaliação dos trabalhos será divulgado no site do evento. Os autores também receberão 

em seus e-mails a carta de aceite dos trabalhos. Os trabalhos aceitos (pôster) serão publicados nos 

Anais do evento na modalidade online. 

2. CRONOGRAMA 

Envio dos resumos 22/08 a 25/10/2018 

Divulgação dos resumos aprovados 26/10/2018 

Evento 08 a 10/11/2018 

Premiação dos Trabalhos 10/11/2018 

Retirada do(s) Poster(s) 10/11/2018 
 

2.1 Não serão aceitos trabalhos fora dos prazos estipulados acima. 

3. MODALIDADES DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

3.1 A apresentação do trabalho no evento deverá ser feita na modalidade oral, perfazendo um total de 

15 minutos.  

3.2 Somente um dos autores poderá apresentar o trabalho. Não será permitida a apresentação de 

trabalho por pessoa que não seja um dos autores do trabalho. 

É vedada a apresentação de trabalho em língua estrangeira. 

4. NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE PÔSTER: 

a) apresentador receberá previamente orientações sobre a instalação do pôster. A responsabilidade 

pela confecção, montagem fixação e retirada do pôster é inteira e exclusiva dos autores, inclusive 

no que diz respeito ao material utilizado para afixação. No local da exposição não haverá tesouras, 

fitas adesivas, barbantes e espaço para guardar os pôsteres depois das apresentações. 

b) A ausência do expositor no ato de avaliação do trabalho implica no não recebimento de certificado 

de apresentação, bem como a não publicação nos anais do evento. 

c) É proibida a apresentação do pôster por terceiros (não autores). O apresentador deverá estar à 

disposição da Comissão de Avaliação no dia e horário pré-fixados. O horário estabelecido deverá ser 

seguido com rigor. Ocorrência de atrasos de qualquer natureza não serão repostos. Os pôsteres 

serão entregues para a recepção da Comissão Organizadora no dia 08/11/2018, a partir das 10h, e 
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retirados após o horário de exibição. Cada pôster receberá um código/número de identificação, que 

corresponderá ao local onde será fixado para exposição. 

5.  NORMAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO DO RESUMO 

Texto completo deverá conter os seguintes itens: 

a) Título em maiúscula, negrito e centralizado. 

b) Nome do autor e coautores completos (e por extenso), e e-mail de contato alinhado à esquerda. 

c) Identificação da instituição, Programa, Grupos de Estudos (CNPq) e linhas de pesquisa vinculados ao 

trabalho, Unidade da Federação e Agência de Fomento (se houver). 

d) Conteúdo do trabalho: resumo, introdução, objetivos, metodologia, referencial teórico, discussão e 

resultados, conclusões e referências deve deixar claro em relação ao trabalho. 

e) Normas de formatação do Resumo: em até 1 (lauda), em parágrafo único, delimitar a principal 

questão ou foco do artigo (o exame do conjunto desses focos servirá como base para definição e 

estruturação dos eixos temáticos). Fonte Times New Roman 10 normal, justificado, espaçamento 

entre linhas 1,5 cm, margens superior/direita 3 cm e inferior/esquerda 2 cm. Os trabalhos devem 

ser editados em Word for Windows. 

f) f) Não serão avaliados trabalhos que não atenderem a todos os critérios deste Edital. 

6.  NORMAS PARA CONFECÇÃO DO PÔSTER: 

a) Tamanho: O Pôster deverá ser impresso em lona/papel, com tamanho de 1,20m de altura X 80cm 

de largura. 

b) Ilustrações: Poderá conter fotos, imagens e gráficos, desde que não exceda as dimensões. 

c) Tipo de fixação: Recomenda-se o uso de cordão de nylon ou barbante. Não será permitida a utilização 

de materiais que perfurem o local a ser fixado o pôster. O material de fixação será de 

responsabilidade dos apresentadores.  

7. NORMAS PARA ORGANIZAÇÃO DO CONTEÚDO DO PÔSTER: 

a) Título (CENTRALIZADO) – idêntico ao título do resumo submetido. 

b) Nomes dos autores e contato de e-mail (ALINHADO A ESQUERDA) – os mesmos do resumo 

submetido. 

c) Instituição de Ensino dos autores, cidade e Estado. (ALINHADO A DIREITA) Grupo(s) de Pesquisa(s) 

(ALINHADO À DIREITA) 

d) Órgãos de fomento (caso existam) – os respectivos símbolos podem ser exibidos nos cantos 

superiores e inferiores, direito e esquerdo. 

e) Dados da pesquisa – Introdução, Metodologia, Resultados e Conclusões. Descrição sucinta do tema 

– priorizar figuras, fotos, tabelas e gráficos. Referências mais significativas. 

f) texto do pôster deve ser escrito em língua portuguesa e estar legível a pelo menos 1 metro de 

distância. 

g) Organizar as informações de modo que as ideias centrais do trabalho sejam facilmente entendidas, 

bem como utilizar todos os recursos disponíveis para que o pôster desperte o interesse do público. 

8. JULGAMENTO DE PÔSTERES E COMUNICAÇÃO ORAL 
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A avaliação dos resumo/pôsteres e comunicação oral irá considerar os seguintes critérios: 

a) Relevância e pertinência da proposta para as discussões da temática; 

b) Interlocução e contribuições para a área; 

c) Coerência com os objetivos propostos; 

d) Conclusões consistentes. 

9. CERTIFICAÇÃO 

O certificado do trabalho será encaminhado via correio eletrônico, 01 (um) certificado para cada autor 

de trabalho apresentado, que estiverem inscritos e comparecerem ao evento. 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. O envio do resumo / poster implica na autorização do(s) autor(es) para a sua possível publicação na 

Revista EURP e a concordância com normas de formatação estabelecidas nesse edital. 

2. O texto que necessitar de ajustes será enviado ao(s) autor(es), uma única vez, observando-se o 

prazo de devolução previsto no item 2 (cronograma) deste edital. 

3. Cabe à Comissão Científica e Organizadora decidir pela oportunidade de apresentação e a possível 

publicação dos trabalhos aprovados.  

4. Os trabalhos serão avaliados pela comissão Científica do Evento. Caso julgue necessário, a comissão 

poderá solicitar parecer de consultor ad-hoc. 

5. Os trabalhos apresentados farão parte do acervo da X JIU 2018, no site e nas redes sociais da FATESA 

(www.fatesa.edu.br). 

6. Para a possível publicação, o autor se compromete a fazer as correções solicitadas pelo revisor, 

quando necessário. 

7. Disposições não previstas nesse Edital serão tratadas pela Comissão Editorial e Organizadora do 

Evento. 

REALIZAÇÃO 

Faculdade de Tecnologia em Saúde – FATESA 

EURP – Escola de Ultrassonografia de Ribeirão Preto 

Comissão Científica e Organizadora FATESA 

INSTITUIÇÃO ORGANIZADORA E EXECUTORA 

Faculdade de Tecnologia em Saúde - FATESA 

Escola de Ultrassonografia de Ribeirão Preto 
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FICHA DE SUBMISSÃO DE RESUMOS NA X JIU 2018 
 

1. Dados Pessoais: 
1.1. Nome completo:  
1.2  E-Mail:         Tel. Res:                      Tel. Celular: 
1.3 Instituição de Ensino que está vinculado: 

2. Dados da Pesquisa 
2.1. Título do trabalho: 
2.2. Autores: 

1) 

2) 
3)  
4) (Orientador/coordenador) 

2.3  Área do conhecimento: 

ULTRASSONOGRAFIA ESTÉTICA E COSMETICA 

(    ) Ultrassonografia Geral (    ) Estética e Cosmética Capilar 
(    ) Estética e Cosmética Facial 
(    ) Estética e Cosmética Corporal 

ESP. EM MEDICINA VETERINÁRIA RADIOLOIA E IMAGEM 

(    ) Radiologia Veterinária 
(    ) Ressonância Veterinária 
(    ) Ultrassonografia Veterinária 
(    ) Tomografia Veterinária  

(    ) Física  
(    ) Física Radiológica 
(    ) Proteção Radiológica 
(    ) Diagnóstico por imagem 
(    ) Radiologia Ionizantes 

(  ) Diagnóstico por imagem em 

Veterinária 

 
2.4  A pesquisa faz parte do desenvolvimento de:  
(   ) Trabalho de conclusão de curso - graduação       
(   ) Trabalho de conclusão de curso – pós-graduação  
(   ) Pesquisa de mestrado 

(   ) Pesquisa de doutorado  
(   ) Pesquisa de pós-doutorado  
(   ) outros: _____________________________________ 
 
2.5 ÁREA 
(    ) Declaro estar ciente e concordar com o disposto no edital da X JIU. 
 

[Local], de de    
 
 
 

____________________________________ 
Assinatura 

 
Observações:  
O preenchimento correto das informações, contribuirá para incluí-lo nos processos de seleção e 
classificação, quando serão confirmadas as informações prestadas na ficha de submissão. 
Dúvidas e informações entrar em contato pelo email: contato@fatesa.edu.br ou pelo                       
telefone: 55 16  3636-0311. 

Comissão Organizadora 
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