
                                                       
V Congresso Científico do IMIP 

IX Jornada de Iniciação Científica do IMIP 
IV Congresso Estudantil da FPS 

VII Seminários Avançados da Pós-graduação do IMIP 
 20 anos da Pós-Graduação stricto sensu do IMIP  

 
Normas gerais para a participação no evento: 

 
O Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira - IMIP e a Faculdade 

Pernambucana de Saúde - FPS realizarão o V Congresso Científico do IMIP - IX 
Jornada de Iniciação Científica do IMIP - IV Congre sso Estudantil da FPS -VII 
Seminários Avançados da Pós graduação do IMIP - Com emoração dos 20 anos da 
Pós-Graduação em stricto sensu  do IMIP  no período de 18 a 20 de setembro de 2013.  
 

A realização deste processo se fará segundo as seguintes normas: 
 
1. 0 - Do objetivo/público-alvo do evento  

Os eventos se destinam à apresentação e/ou exposição dos trabalhos científicos 
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do IMIP (PIBIC-IMIP), do 
Programa de Iniciação Científica da FPS (PIC) e/ou Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC) dos estudantes da Faculdade Pernambucana de Saúde, dos trabalhos científicos 
realizados pelos profissionais do IMIP/FPS e dos trabalhos dos Seminários Avançados do 
doutorado do IMIP.  

Por se tratar de evento interno, não serão aceitas inscrições de estudantes e 
profissionais de outras instituições, exceto os estudantes PIBIC-IMIP. 
 
 
2. 0 - Da inscrição 
2.1 - Pré-requisitos 
2.1.1 - Só será necessária a inscrição no Congresso dos participantes que irão apresentar 
trabalho relacionado ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do IMIP 
(PIBIC-IMIP), do Programa de Iniciação Científica (PIC) e/ou Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC) dos estudantes da Faculdade Pernambucana de Saúde, da Pós-graduação 
do IMIP e dos profissionais do IMIP/FPS que apresentarão trabalhos científicos. No ato da 
inscrição, on line, o estudante/profissional responsável pela apresentação oral do trabalho 
deverá realizar a inscrição de todos os participantes do estudo (orientador, co-orientador, 
estudantes colaboradores do trabalho).  
 
Obs: Só serão aceitos os trabalhos que preencherem todos os requisitos.   
 
2.1.2 - A inscrição será realizada na homepage do IMIP (www.imip.org.br/vcongresso) e 
na homepage da FPS (www.fps.edu.br).  
 
2.1.3 - Por se tratar de atividade acadêmica não haverá inscrição para ouvinte . É 
obrigatória a presença de todos os estudantes da FPS, mesmo aqueles que não 
apresentarão trabalhos. As frequências serão verificadas pelos CPFs dos participantes no 
local das apresentações ao final de cada turno. Deverão ser inscritos ainda, aqueles 
profissionais do IMIP e/ou FPS que desejem apresentar a sua produção científica no 
evento. 
 
 



2.1.4 - Processo de inscrição 
 Seguir as orientações disponíveis nos sites do IMI P e da FPS. 
 
 
2.2 - Do prazo de inscrição  
As inscrições dos trabalhos (artigo e resumo expandido) estarão abertas de 18/07/2013 a 
19/08/2013.  
 
 
3.0 – Material necessário para inscrição  

Para o preenchimento do formulário de inscrição serão necessárias as seguintes 
informações: título do trabalho, nome completo dos autores, CPF, e-mail, endereço, 
(número de matrícula, curso e período para os estudantes da FPS).  
 
3.1 - Artigo (formatado segundo as normas da Revista Brasileira de Saúde Materno 
Infantil do IMIP (RBSMI) – http://www.imip.org.br/rbsmi/) e o resumo expandido com 400 
palavras (Fonte: Arial 12, espaçamento entre linhas1,5) em formato PDF. Incluir de três a 
cinco palavras-chave. 
 
 
4.0 - Da confecção dos banners  
 
4.1 - A confecção, revisão, correção, encaminhamento para a impressão e fixação no 
local indicado de cada pôster será de inteira responsabilidade dos estudantes, do 
orientador e dos profissionais.  
 
4.2 - O pôster deve seguir as normas exigidas pelo congresso (tamanho 0,90 cm X 1,20 
cm) conforme modelo disponibilizado no site do Congresso.   
 
4.3 - Os pôsteres deverão ser fixados nos locais indicados no dia 18.09.13, no horário das 
8h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00, no pátio do Hospital Pedro II no IMIP. Qualquer 
dúvida entrar em contato com Juliana Lyra – (81) 2122-4715.  
 
4.4 - A apresentação dos pôsteres acontecerá nos dias 19/09/13 e 20/09/13 no horário 
das 9h00 às 12h00 e 14h00 às 17h00, conforme grade com a programação divulgada 
posteriormente no site do evento.  
 
4.5 - O pôster que não for recolhido pelo estudante até às 18h00 do dia 20.09.13 será 
descartado. 
 
5.0 - Da apresentação oral 
 
5.1 - A confecção, revisão e correção da apresentação oral serão de inteira 
responsabilidade dos estudantes, do orientador e do s profissionais.  
 
5.2 - A apresentação oral deve seguir as normas exigidas pelo congresso conforme 
modelo disponibilizado no site do congresso.  
 
5.3 - As apresentações orais deverão ser entregues até o dia 16.09.13, no horário das 
8h00 às 12h00 e de 14h00 às 16h00,  no Setor de Eventos do IMIP, localizado no 
Hospital Pedro II, com Juliana Lyra – (81) 2122-4715. Recomendamos, contudo, que cada 
grupo traga o seu material em pen drive no dia e hora marcados para a apresentação. 



  
5.4 - Regras da apresentação: para cada aluno será disponibilizado 10 minutos para 
apresentação e 10 minutos para as considerações do(s) docente(s) avaliador(es).  
 
5.5 - A apresentação oral acontecerá nos dias 19/09/13 e 20/09/13 no horário das 9h00 às 
12h00 e 14h00 às 17h00, conforme grade com a programação divulgada no site do 
evento.  
 
 
6.0 - Do curso pré congresso 

Será realizado no dia 18.09.13 das 8h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h00. A 
programação será divulgada no site do evento.  
 
6.1 - Do certificado do curso pré congresso 

Só receberão certificado os estudantes que apresentarem 100% de frequência. 
 
7.0 - Da abertura do congresso 
  Será realizada no dia 19/09/2013 das 8h00 às 9h00 horas no Espaço Ciência e 
Cultura localizado no Pedro II- IMIP.  
 
8.0 - Da entrega do material 
   A entrega da programação do congresso ocorrerá na Sala de Eventos, localizada 
no Pedro II, no dia 18.09.13 das 7h00 às 8h00. 
 
9.0 - Da ata de presença  
 
9.1 - A ata para assinatura será passada ao final de cada apresentação. Cada auditório 
terá atas de todos os cursos ou um sistema informatizado de secretarias (no Setor de 
eventos ou nas salas/auditórios) que computarão as presenças por turno (manhã e tarde) 
e não impede que o estudante de um curso possa assistir a apresentação de outro curso. 
Não será permitida a entrada de estudantes após início da apresentação. A presença será 
registrada em cada período (manhã e tarde), sendo necessário o mínimo de 75% de 
presença para entrega de certificado.  
 
10.0 - Dos locais de apresentação oral e pôsteres 

 As apresentações orais e dos pôsteres acontecerão nos auditórios e nas dependências 
do IMIP, nos dias 19/09/2013 e 20/09/13 nos horários de 8h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00. 
O cronograma das apresentações será divulgado posteriormente. 
 
10.1 - Da banca avaliadora das apresentações orais e dos pôsteres  

A banca avaliadora das apresentações orais será composta por 3 (três) integrantes, 
sendo 1(um) orientador e 02 (dois) avaliadores, podendo participar 1(um) integrante externo 
convidado.  

A banca avaliadora do pôster será composta por um avaliador. 
 
11.0 - Dos anais.  

Os anais serão publicados após o término do evento, no site do IMIP e da FPS, a 
partir de 23/09/2013, contendo apenas os resumos dos trabalhos apresentados em PDF, 
para imprimir ou salvar com as seguintes informações: título do trabalho, autores, 
instituição, contato.  
 
12.0 – Dos certificados  



Os certificados estarão disponíveis na homepage do IMIP 
(www.imip.gov.br/vcongresso) e na homepage da FPS (www.fps.edu.br) a partir do dia 01 
de outubro de 2013.  

.  
 
13.0 - Informações adicionais entrar em contato com : 

Secretaria Acadêmica FPS (Daniela/Tânia: secretaria academica@fps.edu.br ); 

Secretaria Acadêmica IMIP (Mônica: monica.silva@fps .edu.br );  

Diretoria de Pesquisa (Sandra: pesquisa@imip.org.br  ). 

 

 

Comissão Executiva do Evento 

Recife, 10 de julho de 2013. 

 

 

 

 


