
 

EDITAL N° 083/2018 DE PROCEDIMENTOS PARA A PARTICIPAÇÃO DA ATIVIDADE 

INTERDISCIPLINAR: PRODUÇÃO DE RESUMO EXPANDIDO, COM BANNER CIENTÍFICO 

DAS DISCIPLINAS: DIDÁTICA E ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

II, SEMESTRE 2018.2, DA FACULDADE SETE DE SETEMBRO– FASETE. 
 

A Prof.ª Esp. Raema Neves Cotrim e a Prof. Mônica Maria Vieira Lima Barbosa, em conjunto com a FASETE - Faculdade 

Sete de Setembro,  credenciada a funcionar como Instituição de Ensino Superior através da Portaria/MEC n.º 206/2002 – 

D.O.U. 29/01/2002, e em conformidade com o seu Regimento, convoca, através deste Edital, os alunos devidamente 

matriculados na disciplina de Didática e Administração e Controle de Serviços de Saúde II, no semestre 2018.2, para 

participarem da Atividade Interdisciplinar: Produção de resumo expandido, com Banner Científico, de acordo com as 

orientações a seguir: 

 
OBJETIVOS DA ATIVIDADE: Promover o desenvolvimento de ações articuladas, das disciplinas, visando fomentar a 

produção técnico científica entre os alunos, a partir de vivências e aplicação de conhecimentos na perspectiva 

interdisciplinar.  

 
METODOLOGIA:  Será realizado em grupo um resumo expandido a partir da temática central: “Gerenciamento de 

Resíduos dos Serviços de Saúde e o Meio Ambiente” e após essa etapa será construído um banner científico para 

apresentação a comunidade acadêmica.   

CRONOGRAMA: 

ATIVIDADE DATA 

Entrega do resumo expandido 31 de outubro de 2018 

Apresentação dos resultados (banner científico) 07 de novembro de 2018 

 

RESULTADOS ESPERADOS: A aplicabilidade dos conceitos, definições e técnicas aprendidas em sala de aula na 

prática pelos discentes, buscando o fomento da produção técnico cientifica entre os alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AVALIAÇÃO: 

 

 

Os alunos deverão entregar o resumo expandindo, com no máximo quatro páginas (modelo em anexo) na data 

estipulada impresso e/ou via e-mail para professoras regentes das disciplinas envolvidas 

(raema.cotrim@fasete.edu.br e monica.barbosa@fasete.edu.br). 

 

Os alunos que farão a apresentação oral dos trabalhos serão escolhidos pelo grupo, porém todo o grupo deverá 

estar presente no dia da apresentação. 

 
OBS: Os alunos que não participarem da execução do trabalho sem motivo justificado no Protocolo da Faculdade, 

e julgado pelo Professor, não serão avaliados. 

 

mailto:raema.cotrim@fasete.edu.br
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ANEXO: 

O resumo expandido deverá ter o seguinte formato: 

 

Título 

 

Autor 

Graduanda do curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Sete de Setembro – FASETE.  

e-mail:  

Autor 

Graduanda do curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Sete de Setembro – FASETE.  

e-mail:  

INTRODUÇÃO 

OBJETIVOS 

METODOLOGIA  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

CONCLUSÃO 

REFERÊNCIAS (NO MÁXIMO 10 REFERÊNCIAS) 

 


