XI FEIRA DE ANATOMIA INTEGRADA – FAECE
CURSOS DE SAÚDE
ADITIVO AO EDITAL No.3/2019 – Versão 2.0

Estabelece a possibilidade de opção pelo tipo de trabalho apresentado no sentido da não
obrigatoriedade da modelagem da peça anatômica para os participantes a partir do
semestre 2, tornando-a assim facultativa e dá outras providências.

A Comissão Organizadora da IX Feira de Anatomia Integrada, atendendo à solicitação
da Diretora da Faece, profa. Rita Maria Silveira da Silva, estabelece que:

CAPÍTULO 1
O Trabalho Apresentado pode ser:
a) Para Alunos Do 1º. Semestre e Cursando Anatomia em 2019.2:
Peça Anatômica + Banner (OBRIGATÓRIOS).
O Resumo científico é facultativo.
b) Para Alunos cursando segundo semestre e posteriores e não cursando anatomia em 2019.2:
Banner + Resumo científico (OBRIGATÓRIOS).
O Artigo científico completo é facultativo.
A peça Anatômica é facultativa.

CAPÍTULO 2:
A avaliação será diferenciada para os alunos a partir do segundo semestre
A avaliação será diferenciada como consequência das alterações estabelecidas no capítulo 1 deste Aditivo.
Os avaliadores utilizarão diferentes instrumentos de avaliação de acordo com o trabalho apresentado, sendo que
a peça modelada e o banner possuirão seu próprio instrumento de avaliação e uma nota de zero a 100 pontos
cada. Isto significa que, para os que optarem por apresentar peça, além do banner, sua nota será a média
aritmética das notas da Peça e do Banner: (Nota do banner + Nota da Peça )/2.

CAPÍTULO 3:
O material doado pelo grupo para as instituições sociais vinculadas à Faece poderá ser tanto o Kit de Lanches,
como anteriormente estabelecido, ou 02 (dois) quilos de alimentos não perecíveis, à escolha do grupo,
ressaltando não ser por aluno, mas por grupo(ou trabalho apresentado).

Os demais itens do edital 03/2019-V2.0 permanecem inalterados.
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