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MOSTRA DE EXTENSÃO DA FAME 
 

A Mostra de Extensão é um evento da Faculdade de Medicina de Barbacena que 

promove a divulgação dos trabalhos de extensão realizados pelos alunos com a 

orientação do corpo docente e administrativo. Estes trabalhos envolvem a comunidade 

no sentido de promover melhorias nas áreas de saúde, educação, cultura e meio 

ambiente. 

 

REGRAS PARA SUBMISSÃO DOS RESUMOS 

 

Os resumos deverão ser redigidos com fonte Arial tamanho 11 e espaçamento 

simples, conforme o “template-resumo” disponibilizado no site da FAME até o dia 

20/05/2019. O autor responsável pela submissão do resumo deverá fazer o upload do 

mesmo, em formato word, na página da inscrição. 

A Mostra de Extensão, permite a submissão de resumos nas categorias: 

Trabalhos Científicos e Relatos de Experiências. O resumo deverá ter até 300 palavras 

e não ultrapassar uma lauda, ser estruturado e conter os seguintes tópicos considerados 

obrigatórios: 

Trabalho Científico: 1. Introdução; 2. Objetivos; 3. Métodos; 4. Resultados; 5. 

Conclusões; 6. Agradecimentos, quando houver.  

Relato de Experiência: 1. Introdução; 2. Objetivos; 3. Relato de Experiência; 4. 

Reflexão sobre a experiência; 5. Conclusões; 6. Agradecimentos, quando houver.  

Os Relatos de Experiências devem mostrar reflexão sobre a prática, portanto, não 

serão aceitos relatos somente descritivos sem análise crítica ou reflexão. É interessante, 

sempre que pertinente, apontar, além dos aspectos bem sucedidos da iniciativa, aqueles 

componentes que não funcionaram conforme o previsto. Devem demonstrar capacidade 

analítica do(s) autor(es), ou seja, estabelecerem as evidentes conexões com algum 

marco teórico que orienta o debate acadêmico e político-institucional no campo da 

formação em saúde. 

 

AVALIAÇÃO DOS RESUMOS 

 Os resumos serão avaliados pela comissão da Mostra de Extensão.  
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REGRAS PARA CONFECÇÃO DOS PÔSTERES  

O pôster deve cobrir os principais pontos de sua pesquisa, atrair a atenção do 

público e incentivar a discussão e o questionamento durante o tempo designado para a 

apresentação. É importante organizar as idéias de tal forma que esses objetivos sejam 

atingidos. Um pôster deve ser simples e ao mesmo tempo elaborado; ele deve ser 

preparado tendo em vista seu uso como base para a apresentação e discussão de seu 

trabalho. No entanto, ele deve também ser auto-explicativo. É importante a diagramação 

do mesmo, de forma a ser facilmente lido e com uma boa arte visual. A audiência vai ter 

apenas um curto espaço de tempo para dar atenção à sua apresentação. Utilizar cores 

para destacar os principais pontos e tornar seu pôster mais atraente e usar figuras, 

diagramas, cartoons, etc..., ao invés de texto, sempre que aplicável.  

O arquivo "Template – poster”, disponibilizado no site em formato power point, 

deverá ser usado como modelo para confecção do pôster. 

O pôster deverá ser impresso e fixado, sob a responsabilidade do apresentador 

no local da II Mostra de Extensão da FAME no máximo até às 13h 30min do dia 

27/05/2019. 

 

- Os pôsteres deverão ter o tamanho 1,20 de altura e 0,90 m de largura. O pôster deve 

ser legível de uma distância de aproximadamente 1,50 m, e serão pendurados no painel.  

 

- O título deverá ser escrito em CAIXA ALTA, usando ARIAL 46 a 48, negrito e 

centralizado. Nomes científicos deverão seguir as regras internacionais, inclusive 

italização. A logomarca da FAME/FUNJOBE deve estar à esquerda do título. Abaixo do 

título, escreva o(s) nome(s) do(s) autor(es) (Arial 32, centralizado), sublinhando o nome 

do autor apresentador. Abaixo dessa linha escreva o endereço dos autores, bem como o 

e-mail do primeiro autor. Use fonte Arial 32 e centralize. 

 

- Atenção: A elaboração e confecção dos pôsteres devem seguir a subdivisão 

estabelecida no resumo. Introdução; Objetivos; Materiais e Métodos ou Relato de 

Experiência; Resultados ou Reflexões sobre a Experiência; Conclusões; 

Referências (no máximo três) e Agradecimentos (quando houver). 

 

INTRODUÇÃO (ARIAL 38, CAIXA ALTA, CENTRALIZADO) 

Texto do tópico, Arial 36, com ou sem margens. 
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MATERIAL E MÉTODOS OU RELATO DE EXPERIÊNCIA (ARIAL 38, CAIXA ALTA, 

CENTRALIZADO) 

Texto do tópico, Arial 36, com ou sem margens. 

RESULTADOS OU REFLEXÕES SOBRE A EXPERIÊNCIA (ARIAL 38, CAIXA ALTA, 

CENTRALIZADO) 

Texto do tópico, Arial 36, com ou sem margens. 

CONCLUSÕES (ARIAL 38, CAIXA ALTA, CENTRALIZADO) 

Texto do tópico, Arial 36, com ou sem margens. 

AGRADECIMENTOS (ARIAL 38, CAIXA ALTA, CENTRALIZADO) 

Texto do tópico, Arial 36, com ou sem margens. 

 

ILUSTRAÇÃO DE UM EXEMPLO DE POSTÊR 

 

 
 

 

APRESENTAÇÃO DOS PÔSTERES   

 

Elabore uma apresentação breve de seu trabalho para o público. Os autores 

deverão permanecer o tempo todo durante a sessão na frente do seu pôster que será 

avaliado por um professor.  


