UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
TEMA: Educação para uma nova sociedade: entre a técnica e a crítica
CHAMADA PARA COMUNICAÇÃO DE RESUMOS EXPANDIDOS
A Comissão Organizadora e a Coordenação de Pesquisa e Extensão da
Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras (ETSC) divulgam a chamada para a
submissão e apresentação de resumos expandidos no ENCONTRO DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA, que será realizado nos dias 28 a 29 de novembro do
corrente ano, tendo por objetivo congregar e divulgar trabalhos de
pesquisadores (professores, alunos e técnicos administrativos) de todos os
cursos desta escola, bem como da comunidade acadêmica e científica em geral.
Os interessados deverão enviar os seus resumos para o e-mail:
<eicetsc@gmail.com> impreterivelmente até o dia 10 de novembro do corrente
ano. As inscrições para o ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA serão
realizadas na Coordenação de Pesquisa e Extensão até o dia 28 de novembro.
Os resumos expandidos devem obedecer à formatação do arquivo disponível
para download anexo. Resumos que não obedecerem à formatação não serão
avaliados.
Os resumos recebidos serão submetidos à apreciação pelos membros da
Comissão Científica de acordo com a afinidade da área.
Os resumos devem se enquadrar nas áreas temáticas definidas a seguir:
CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM:
• Enfermagem na saúde coletiva;
• Assistência de enfermagem;
CURSO TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL:
• Clínica odontológica;
• Saúde bucal coletiva;
CURSO ENSINO MÉDIO:
• Ciências humanas e linguagens;
• Ciências exatas e da natureza;
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Os conceitos e opiniões contidas nos resumos são de exclusiva
responsabilidade dos autores e não refletem, necessariamente, a opinião da
Comissão Científica e da Coordenação do Evento.
O depósito do resumo, efetivado pelo autor principal e pelos demais
autores, implica na aceitação das normas dispostas neste Edital.
Todos os resumos submetidos serão analisados pela Comissão Científica,
e aqueles que forem aprovados serão publicados nos Anais do ENCONTRO DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA, podendo ser apresentados na modalidade oral, nos
Grupos de Trabalho do evento, ou em formato de banner, a critério do(s)
autor(es) e obedecendo à programação do evento.
Cada trabalho poderá ter, no máximo, quatro autores, além do
orientador, que será considerado co-autor.
A inscrição no evento é condição para publicação de resumos
expandidos.
CALENDÁRIO
*Período de submissão dos resumos:
24 de outubro a 10 de novembro de 2016.
*Previsão da divulgação dos trabalhos aprovados:
22 de novembro de 2016.
*Período de inscrições para o evento:
24 e 25 de novembro de 2015.
*Dias do evento:
28 e 29 de novembro de 2016.
Contato/informações: (83)3532.2070 / (83)3532.2061
E-mail: eicetsc@gmail.com

Cajazeiras/PB, 19 de outubro de 2016.

Prof. Antunes Ferreira da Silva
Comissão organizadora do evento

