INSTRUÇÕES NORMATIVAS DA XI JORNADA CIENTÍFICA FACULDADE UNIÃO
DE GOYAZES

ATENÇÃO: INSCRIÇÃO DE TRABALHOS
O PRAZO PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS: DE 14/09/17 ATÉ 06/10/2017
Os estudantes de graduação e profissionais poderão inscrever seus trabalhos, na forma de pôster
ou apresentação oral, nas seguintes áreas de conhecimento:
•
•
•
•

Ciências Biológicas;
Ciências da Saúde;
Ciências Humanas;
Ciências Sociais Aplicadas e Linguística, Letras e Artes;

SUGESTÔES
A inscrição do trabalho será feita por meio do preenchimento da Ficha de Inscrição on line
disponível no portal da Faculdade União de Goyazes (www.fug.edu.br).
**Os trabalhos deverão ser submetidos na forma de resumo e encaminhados por e-mail
(jornada@fug.edu.br)
ATENÇÃO:
O autor responsável pela inscrição e o orientador do trabalho receberão uma mensagem de
notificação via e-mail.
Não serão aceitas inscrições duplicadas de trabalhos.
Caso a comissão identifique os trabalhos inscritos mais de uma vez, será mantido apenas o
primeiro documento enviado.
NORMAS PARA A SUBMISSÃO DOS TRABALHOS
Os resumos submetidos à XI Jornada Científica da FUG devem ser editados e gravados no
formato *.doc. Os resumos deverão estar obrigatoriamente na formatação estabelecida nestas
Instruções Normativas. O não cumprimento da formatação implicará na desqualificação do
trabalho, sem avaliação do seu mérito científico. Deverão ser submetidos dois resumos: um com
o nome e outro sem os nomes dos autores para fins de avaliação.
Requisitos de formatação para o resumo:
Título: Em letras maiúsculas, fonte Arial 12, em negrito com alinhamento central de parágrafo.
Atenção: não deve constar a palavra título no início do parágrafo.
Autor(es): Em letra maiúscula/minúscula. Nome da instituição* (local onde foi realizado o
trabalho), e-mail do autor principal. Para os demais autores, indicar o nome completo da
instituição, cidade e Estado. (Fonte: Arial 9)
Será aceito o número máximo de 06 (seis) autores por trabalho, incluindo o orientador, no caso
de trabalho de graduação. Pelo menos um dos autores deve estar inscrito na Jornada Científica.

Corpo do Resumo: Apresentado em parágrafo único, conter de 300 a 500 palavras utilizando
fonte Arial, tamanho 10, com alinhamento justificado, espaçamento simples. O resumo deve
conter uma breve introdução, objetivo(s) do trabalho, descrição dos métodos empregados no
desenvolvimento do trabalho, principais resultados e as conclusões. Os itens introdução,
objetivo, métodos, resultados e conclusão, devem estar presentes no corpo do resumo em forma
de subtítulos, em negrito. O resumo não deve conter fórmulas, gráficos, figuras ou referências
bibliográficas. O número do parecer de aprovação da CEP (Comitê de Ética em Pesquisa) deve
constar no item métodos, se for o caso.
Obs.: Serão recusados os resumos de trabalhos não aprovados pelo CEP (quando aplicável).
Palavras-Chave:
Indicar três palavras-chave. Cada palavra-chave deve ser iniciada em maiúscula em seguida por
ponto e vírgula.
SELEÇÃO DOS TRABALHOS:
Todos os trabalhos inscritos e validados com a apresentação da documentação exigida serão
selecionados pela Comissão Científica segundo os critérios apresentados abaixo:
•
•
•
•

Adequação do título ao conteúdo do trabalho;
Coerência entre os objetivos e a conclusão
Descrição clara do método do trabalho;
Texto de acordo com as Normas da Língua Portuguesa.

A seleção, realizada pela Comissão Científica, será classificatória, por meio da avaliação
detalhada dos resumos.
ATENÇÃO: As decisões da Comissão Científica serão irrevogáveis, não cabendo recurso.
AVALIAÇÃO E PREMIAÇÃO DOS TRABALHOS
As apresentações em formato Pôster serão avaliadas durante o evento para fins de premiação do
melhor trabalho dentro de cada curso. Nesta avaliação serão considerados os seguintes critérios:
I. Clareza na apresentação das informações;
II. Concisão e objetividade no estilo do texto;
III. Coerência entre objetivo e método;
IV. Descrição do método;
V. Coerência entre objetivo e resultado;
VI. Originalidade do tema;
VII. Domínio sobre o assunto analisado.

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS SELECIONADOS
PÔSTERES: Dimensão para confecção do pôster: 0,90m (largura) x 1,20m (altura)
O Pôster será fixado a partir da segunda-feira (dia 23/10) às 19:00 hrs com o horário limite de
09:00hs na terça-feira (24/10) e retirado somente no final do evento.
O autor deverá permanecer no local destinado ao pôster durante o período de avaliação (09:00 às
12:00 hrs do dia 24/10).

A divulgação dos trabalhos premiados será realizada na Sessão de Encerramento.
PUBLICAÇÃO: Os resumos poderão ser publicados em anais e ou em mídia eletrônica.
***Todos os autores dos trabalhos aceitos para participação na XI Jornada Científica da FUG
devem estar cientes que cedem e autorizam a utilização dos direitos autorais para publicação dos
resumos em toda a mídia, sem nenhum ônus e obrigação, e por tempo indeterminado.
CERTIFICADOS: Será emitido um certificado por resumo aceito e apresentado da XI Jornada
Científica.

MODELO DE RESUMO
ANÁLISE FINANCEIRA DAS INTERNAÇÕES DE DIABÉTICOS SUBMETIDOS À
AMPUTAÇÃO DE MEMBROS INFERIORES EM HOSPITAL PÚBLICO
1

SILVA, Renata S. ;
2
HADDAD, Maria C. L. ;

E-mail: rsantos@jornada.com.br
Introdução: O Diabetes mellitus é um problema de saúde pública, com graves
complicações se não houver o controle da doença e/ou sua prevenção. Apresenta altos
custos sociais e assistenciais. A amputação de membros inferiores é uma de suas
complicações, sendo muito mais frequente nos diabéticos do que na população em
geral. Objetivo: Analisar o custo apurado no ano de 2006, decorrente da internação de
21 pacientes diabéticos submetidos à amputação de membros inferiores e o valor
repassado pelo Sistema Único de Saúde referente a esse procedimento. Materiais e
Métodos: Tratou-se de uma pesquisa descritiva, de análise documental, realizada em
prontuários de 21 portadores de DM submetidos à amputação de membros inferiores,
no ano de 2006, no Hospital Universitário de Londrina, sob aprovação do CoEP parecer
nº 321/2005. Para obtenção dos dados socioeconômicos e clínicos, foram analisados
os prontuários, utilizando-se de um formulário tipo checklist. A análise econômicofinanceira dos procedimentos foi apurada das planilhas das receitas dispensadas pelo
Sistema Único de Saúde, decorrentes das internações dos 21 pacientes diabéticos
submetidos à amputação de membros inferiores. Também foram utilizados os espelhos
das contas hospitalares de cada paciente em estudo. O programa utilizado para a
análise dos dados foi o Excel for Windows 2003. Resultados: Do total de pacientes
estudados, 57,14% eram do sexo feminino e 42,86%, do masculino, com idades entre
40 e 90 anos (mediana: 66 anos). Todos eram portadores do Diabetes mellitus do tipo
2, com tempo de diagnóstico entre 5 e 25 anos. O tempo de internação variou entre 3 e
26 dias (mediana: 14 dias). O custo médio da hotelaria hospitalar por paciente foi de R$
3.019,09. O custo total para o hospital foi de R$ 99.464,53, com custo médio/paciente

de R$ 4.736,40. O valor total repassado ao hospital pelo SUS foi de R$ 27.740,15,
valor 3,6 vezes menor que os custos do hospital. Conclusão: O SUS realiza o repasse
de acordo com os valores predeterminados por sua tabela de procedimento. A
prevenção é a única alternativa para diminuir o percentual de amputação e melhorar a
qualidade de vida dos pacientes diabéticos. Faz-se necessário um diagnóstico precoce,
além de melhor controle do Diabetes mellitus, com políticas governamentais e
institucionais apropriadas.
Palavras-chave: Custos hospitalares. Pé diabético - amputação. Diabetes mellitus.
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NORMAS PARA A SUBMISSÃO DOS RESUMOS DOS MINICURSOS
Os resumos dos minicursos submetidos à XI Jornada Científica da FUG devem ser editados e
gravados no formato *.doc. Os resumos deverão estar obrigatoriamente na formatação
estabelecida nestas Instruções Normativas.
Requisitos de formatação para o resumo:
Título: Em letras maiúsculas, fonte Arial 12, em negrito com alinhamento central de
parágrafo. Atenção: não deve constar a palavra título no início do parágrafo.
Ministrante(s): Em letra maiúscula/minúscula alinhado à direita (Fonte Arial 9)
E-mail: Em letras minúsculas alinhado à esquerda (fonte Arial 12)
Ementa: Deve ser feita uma descrição inicial do curso e ao final os seus objetivos em um
único parágrafo (Deve conter de 300 a 500 palavras).
Palavras-chave: (3 palavras que não estejam contidas no título com a inicial maiúscula e
seguida de ponto e vírgula)
MODELO DE RESUMO DE MINICURSO
Coleta Sanguínea
GARCIA, Weslley J.M.

1

Ementa: O diagnóstico laboratorial de várias doenças depende de uma coleta
adequada das amostras. Amostra do paciente é parte do material biológico de
origem humana utilizada para análises laboratoriais, sendo o sangue a principal
amostra utilizada na prática clínica. Levando em consideração a sua constituição, o
sangue é caracterizado como sendo um sistema complexo, formado por elementos
figurados (hemácias, leucócitos e plaquetas), uma porção líquida (soro ou plasma) e
elementos gasosos (O2 e CO2). O procedimento de obtenção do sangue venoso é
denominado venipunção ou punção venosa, e consiste na principal amostra
escolhida por se tratar de uma fácil obtenção. A execução correta deste
procedimento envolve o cuidado ao paciente, o cuidado com a qualidade da

amostra e noções de biossegurança por parte dos profissionais de saúde, uma vez
que a falta de atenção e não execução correta desses procedimentos de obtenção
de amostras leva a algumas alterações no resultado final. Nesse contexto faz se
necessário a observação dos procedimentos anteriores ao processamento das
amostras como, por exemplo, na punção venosa, o paciente deve ser orientado de
forma apropriada, recebido com cordialidade e informado sobre os procedimentos
que serão iniciados; em seguida, o profissional da saúde deve realizar a
venipunção, sempre atento à execução exata da técnica e aos cuidados de
biossegurança que são indispensáveis para a proteção de sua saúde e a do
paciente, constituindo-se assim os cuidados da etapa pré-analítica. O curso de
Coleta Sanguínea oferecido pela Faculdade União de Goyazes, durante a XI
Jornada Cientifica, abordará os procedimentos de venipunção recomendados pelo
Ministério da Saúde bem como os aspectos relacionados à biossegurança, ao
preparo, transporte e armazenamento das amostras de sangue venoso, tendo em
vista uma abordagem humanizada, que forneça ao acadêmico os requisitos e
desenvoltura necessários para a realização desse procedimento de grande
relevância para o sucesso do diagnóstico laboratorial.
Palavras-chave: Sangue; Venipunção; Biossegurança.
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Mestre, Professor da Instituição Faculdade União de Goyazes

