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A Comissão Organizadora da X Feira de Anatomia da Faece torna publica a abertura de 
inscrições e estabelecem normas relativas à participação no evento supracitado que 
ocorrerá no dia 24 de Outubro de 2018 na quadra poliesportiva da Instituição. 
	
	
	
	

1. DEFINIÇÃO	

A	Feira	de	Anatomia	Funcional,	também	denominada	Feira	de	Anatomia,	é	uma	exposição	científica	realizada	

pelos	alunos	da	FAECE	–	Faculdade	de	Ensino	e	Cultura	do	Ceará	–		que	fazem	a	demonstração	de	temas	pré-

estabelecidos	relacionados	à	Saúde	bem	como	sua	fisiologia	e/ou	fisiopatologia	através	da	planificação	de	peças	

anatômicas	com	materiais	diversos.		

	

2.	OBJETIVOS	

- Incentivar	a	pesquisa	e	despertar	a	curiosidade	científica	nos	alunos	

- Motivar	o	estudo	da	Anatomia,	da	Fisiologia	e	das	disciplinas	afins.	

- Prestar	 serviços	 à	 comunidade	 acadêmica	 e	 à	 comunidade	 em	 geral	 através	 de	 panfletos	

educativos	e	materiais	diversos	(kits	oferecidos	pelos	próprios	alunos)	visando	à	prevenção	das	

principais	doenças,	e	outras	atividades	que	possam	ser	realizadas	no	local	como	verificação	de	

Pressão	arterial,	glicemia,	cálculo	de	IMC	(índice	de	massa	corporal),	massagem	terapêutica	etc.	

- Integrar	 os	 alunos	 dos	 diversos	 cursos	 de	 saúde	 (ENFERMAGEM,	 FARMÁCIA,	 FISIOTERAPIA,	

EDUCAÇÃO	FÍSICA	e	NUTRIÇÃO)	da	Instituição.	

- Introduzir	o	aluno	ao	método	e	ao	pensamento	científico.	

- Fornecer	material	para	a	elaboração	dos	trabalhos	de	Conclusão	de	Curso	–	TCC.	

- Desenvolver	o	senso	de	responsabilidade,	justiça,	seriedade	e	profissionalismo	dos	estudantes.	

- Divulgar	a	Faculdade	para	os	familiares	e	amigos	dos	discentes	bem	como	à	comunidade	em	geral.	

- Constituir	o	trabalho	de	avaliação	para	a	disciplina	de	Atividades	Práticas	Supervisionadas	(APS).	

	

	

ATENÇÃO:	Não	se	trata	de	evento	no	nível	de	‘Feira	de	Ciências’	do	ensino	médio,	ainda	que	a	atividade	seja	

desenvolvida	em	equipes	ou	grupos	e	a	atividade	seja	uma	exposição	e	tenha	como	nome	o	termo	‘Feira’.	

	

3. DAS	INSCRIÇÕES:	
3.1. As	Inscrições	da	Feira	de	Anatomia	Funcional,	nesta	nona	edição,	deverão	ser	feitas	eletronicamente	no	

formulário	disponível	no	site	do	prof.	Musse		Jereissati	http://mussejereissati.com/academico/feira-de-

anatomia/edicao-x-2018/.		



	

	
	

	

Deverá	ser	 feita	apenas	uma	inscrição	por	grupo,	sob	a	responsabilidade	do	 líder	da	equipe.	O	formulário	de	

inscrição	deve	ser	devidamente	preenchido	seguindo	as	orientações	para	ta,l	disponíveis	no	próprio	site	com	o	

nome	 completo	 dos	 integrantes	 em	 ordem	 alfabética.	 Após	 efetivada	 a	 inscrição	 pelo	 site,	 o	 líder	 do	 grupo	

receberá	 em	 seu	 e-mail	 cadastrado	 o	 comprovante	 da	 inscrição	 que	 deverá	 ser	 entregue	 de	 acordo	 com	 o	

cronograma	no	item	3.6,	juntamente	com	1	kit	de	lanche	para	o	Projeto	Inclusão	Remar	(Ver	orientação	no	site,	

no	endereço	acima).	Os	elementos	do	Kit	deverão	ter	validade	de,	no	mínimo,	1	(um)	ano	a	contar	da	data	da	

entrega.	

	
	

	

	

3.2. Cada	GRUPO	deverá	entregar,	no	ato	da	inscrição	o	documento	comprobatório	de	inscrição	impresso	e	a	

Ficha	de	desenvolvimento	do	trabalho	assinados	pelo	representante	da	equipe.	O	grupo	que	não	realizar	

a	inscrição	dentro	do	prazo,	não	poderá	apresentar	o	trabalho,	ficando	com	nota	ZERO	na	disciplina	de	

APS	e	não	tendo	direito	a	qualquer	certificação.	

3.3. Podem	se	 inscrever	 todos	os	alunos	dos	cursos	de	saúde	da	 Instituição	do	regime	regular	(RG)	que	

estejam	cursando	disciplinas	de	ANATOMIA	ou,	a	critério	das	Coordenações	de	Curso,	qualquer	aluno	

que	já	tiver	cursado	disciplina	de	Anatomia.	Fica,	contudo,	a	critério	da	Comissão	Organizadora,	deferir	

ou	não	tal	participação,	tendo	como	base	a	logística	e	os	propósitos	do	evento.	

3.4. Os	grupos	do	regime	regular	devem	ter	no	mínimo	(seis)	e	no	máximo	8	(oito)	componentes	e	devem,	

de	preferência,		ser	os	mesmos	grupos	do	laboratório	de	Anatomia	e/ou	da	disciplina	de	APS.	Cada	grupo	

designará	 um	 representante	 –	 denominado	 “líder	 do	 grupo”	 ou	 simplesmente	 “Representante”,	 	 que	

responderá	pelo	grupo	e	será	responsável	pelo	mesmo.	

3.5. Cada	grupo	apresentará	um	tema	previamente	indicado	pela	comissão,	distribuído	por	sorteio.	

3.6. As	segunda	etapa	das	inscrições	acontecerá	no	laboratório	de	Anatomia	nos	dias	18	e	19/10/2018,	das	

18	 às	 21h	 com	 Leiliane	 e	 monitores,	 seguindo	 o	 cronograma	 abaixo:	 No	 ato	 da	 inscrição,	 além	 do	

documento	já	comprobatório	já	mencionado,	cada	grupo	deverá	entregar	o	kit	de	lanche	como	descrito	

no	item	3.1		que	será	doado	para	o	Projeto	Inclusão	Remar.	

	



	

CURSO DATA HORÁRIO 

ENFERMAGEM E EDUCAÇÃO 

FÍSICA  
18/10/2018 18 – 21h 

FISIOTERAPIA E NUTRIÇÃO 19/10/2018 18 – 21h 

	

3.7	–	No	ato	da	inscrição	pelo	site,	cada	grupo	deve	anexar	impressos	o	Resumo	(em	formato	Word	doc	ou	docx)	

e	o	banner	em	formato	ppt	ou	pptx	(Powerpoint)	já	devidamente	formatados	e	corrigidos.	Os	arquivos	digitais	

tanto	do	banner	como	do	resumo	devem	ser	entregues	em	Pendrive	(que	será	devolvido)	pelo	líder	de	SALA	com	

TODOS	os	trabalhos	da	sua	turma.	Obs:	passar	antivírus	nos	documentos	e	Pendrive	antes	de	fazer	a	entrega.		

Será	atribuído	nota	ZERO	ao	arquivo	que	apresentar	vírus	durante	a	verificação	pela	comissão.	

	

4. DO	TRABALHO	

4.1. Banners	

4.1.1	Cada	equipe	deverá	apresentar	pelo	menos	um	Banner,	elaborado	e	custeado	pela	equipe.	

4.1.2	No	 banner	 deverá	 constar	 no	 canto	 superior	 esquerdo	 a	 logomarca	 da	 Faculdade	 e,	 no	 canto	 superior	

direito,	a	logomarca	da	Feira	de	Anatomia,	ver	modelo	em	anexo	e	mais	orientações	no	site.	Será	exigido	formato	

ABNT.	 Mais	 orientações	 no	 link	 (http://mussejereissati.com/academico/tools/como-elaborar-um-banner-

cientifico/)	

	

	
	

4.2. Resumos	Científicos	

4.2.1	Deverão	ser	entregues	no	ato	da	Inscrição	e	farão	parte	da	avaliação	do	trabalho.	A	equipe	deverá	entregar	

três	cópias	impressas	do	Resumo	e	uma	cópia	eletrônica	em	CD	em	Microsoft	WORD	(doc	ou	docx).	O	resumo	

deverá	seguir	as	normas	da	ABNT,	ou	seja,	conter	os	seguintes	elementos	de	forma	estruturada:	INTRODUÇÃO,	

OBJETIVO	GERAL,	METODOLOGIA,	RESULTADOS	E	CONCLUSÃO,	para	os	resumos	que	apresentaram	resultados	

de	pesquisas	de	campo	ou	bibliográficas	(revisão	integrativa,	revisão	narrativa	ou	revisão	sistemática).	Para	os	

demais	 resumos	 que	 não	 atenderem	 às	 tipologias	 de	 trabalhos	 anteriores,	 estes	 devem	 conter	 os	 seguintes	

elementos:	INTRODUÇÃO,	OBJETIVO,	DESCRIÇÃO	DO	EVENTO/PATOLOGIA/CASO	E	CONCLUSÃO.	

4.2.2	 Ambos	 os	 resumos	 deverão	 conter,	 o	 mínimo	 de	 150	 palavras	 e,	 o	 máximo	 de	 500	 palavras	 (NBR 

6028/2003) e	não	poderão	 conter	nenhuma	 ilustração	 (figura,	 imagens,	 tabelas,	 gráficos,	quadros,	desenhos,	

dentre	 outros	 Mais	 detalhes	 em	 http://mussejereissati.com/academico/tools/producao-de-trabalhos-

academicos/resumo-academico/.	



	
	

4.2.3	A	equipe	deverá	consentir	a	publicação	deste	artigo	em	revista	eletrônica	(ou	não)	pela	Faculdade.		

4.2.4	Qualquer	tipo	de	fraude	(incluindo	cópia)	atribuirá	NOTA	ZERO	à	equipe.	

	

	

4.3. Autenticidade	e	desenvolvimento	pelos	alunos	

Cada	 trabalho	deverá	 ser	 realizado	pelos	alunos,	não	sendo	permitido	que	a	montagem	seja	 feita	por	outras	

pessoas,	exceto	a	utilização	de	terceiros	para	a	planificação	das	peças	(Ferreiros,	carpinteiros...),	confecção	de	

banners	e	multimídia.	

	

4.3.1	Ato	Inédito:	

Cada	 trabalho	em	si	deve	ser	 inédito,	ou	seja,	não	publicado	no	 todo	ou	em	parte,	ainda	que	os	 temas	sejam	

comuns	e	repetidos.		Não	será	aceito	o	uso	ou	reaproveitamento	de	peças	ou	parte	delas	de	trabalhos	realizados	

em	anos	anteriores.	Também	no	que	tange	ao	Banner	e	ao	Resumo	escrito,	as	equipes	devem	atentar	para	as	

normas	institucionais	vigentes	no	que	tange	às	citações	de	autores	e	publicações	bem	como	o	uso	de	imagens	e	

multimídia.	Para	o	resumo	escrito,	adotam-se	as	regras	e	modelo	da	ABNT	(ver	item	4.2).	

	

5. Orientação:	

Os	 grupos/equipes	 serão	 orientados	 pelos	 Professores	 Ana	 Cláudia	 Queiroz,	 Rosi	 Paixão,	 Musse	 Jereissati,	

Alexandre	 Nakakura	 e	 Carlos	 André	 Moura	 Arruda	 que	 estarão	 à	 disposição	 para	 esclarecer	 dúvidas	 e	

acompanhar	o	desenvolvimento	do	trabalho.	Para	tanto,	cada	grupo	deve	solicitar	esta	orientação	dirigindo-se	a	

um	dos	professores	de	anatomia	para	a	orientação	do	conteúdo	e	ao	prof.	André	para	a	orientação	do	banner	e	

do	Resumo.	

Cada	 grupo	 terá	 dois	 monitores-tutores,	 designados	 pela	 Comissão	 Organizadora)	 auxiliando	 a	 produção	 e	

confecção	dos	trabalhos.	

	

6. DA	APRESENTAÇÃO:	

6.1. Os	grupos	se	apresentarão	em	stands	distribuídos	numericamente	pela	comissão	organizadora	o	que	será	

divulgado	no	dia	do	evento.	Caso	alguma	equipe	necessite	de	recursos	especiais	ou	espaço	extra,	deve	

solicitar	ao	Francisco	José,	coordenador	de	logística	através	do	email	franzecs@gmail.com.	

6.2. Entende-se	 por	 “Trabalho	 da	 Feira	 de	 Anatomia”	 um	 tema	 desenvolvido	 pelos	 alunos	 da	 IES	 que	 o	

apresentará	ao	público	em	forma	de	Peça(s)	Anatômica(s)	modelada(s)	em	Biscuit	ou	outro	material	o	

mais	próximo	do	real	possível.	

Para	a	apresentação	desta(s)	peça(s)	anatômica(s),	a	equipe	deverá	necessariamente	utilizar	também:	

- Um	banner	em	lona	feito	em	gráfica	no	formato	científico	(90x1.20).		

- Um	resumo	científico	em	entre	150	e	500	palavras	para	eventual	publicação	e/ou	registro.		



- Uma	ficha	de	Produção	com	o	histórico	da	montagem	e	da	confecção	de	todo	o	trabalho	com	as	

respectivas	datas	e	etapas	segundo	modelo	(veja	o	código	abaixo).		

- O	título	do	tema	no	Stand	feito	em	qualquer	material.	

- Folder	(Flyers)	educativos.	
Obs:	Os	modelos	do	banner,	Ficha	de	Produção	e	Resumo	estão	disponíveis	na	página	da	Feira	de	Anatomia	no	site	
do	professor	Musse.	A	ficha	de	Produção	deve	ser	entregue	no	ato	da	inscrição.	

	

	
	

	

Opcionais:	

Serão	permitidos	quaisquer	recursos	didáticos	que	possam	acrescentar	recursos	ao	tema	(RESPONSABILIDADE	

DO	ALUNO):	

- TV,	computador,	filmes,	fotografias.	

- Brindes	educativos	dentro	do	tema	para	distribuição	com	o	público	

- Doces,	chocolates	e	balas,	de	preferencia	em	conformidade	com	o	tema.	

- Balões	(bolas	de	encher);	

- Macas.	

- Prestação	de	serviços	verificação	de	PA	e	Glicemia,	cálculo	de	IMC,	massagem	e	outros.	

	

6.3. As	apresentações	devem	ser	realizadas	ao	público	das	18	às	21horas,	não	sendo	permitido	em	nenhuma	

hipótese,	a	desmontagem	do	Stand	antes	deste	horário	e	da	autorização	oficial	da	comissão	organizadora.	

Portanto,	 todos	 devem	 estar	 apresentando	 o	 seu	 trabalho	 até	 o	 final,	mesmo	 que	 o(s)	 avaliador(es)	

tenham	visitado	o	stand	e	realizado	a	avaliação.	

6.4. Cada	grupo	tem	até	10	minutos	para	apresentar	o	seu	trabalho	ao	avaliador	que	poderá	fazer	perguntas	

sobre	o	mesmo	a	qualquer	integrante	do	grupo.		

	

7. DA	AVALIAÇÃO	

7.1. A	avaliação	será	realizada	por	um	professor	da	Instituição	designado	pela	comissão	organizadora.	Alguns	

stands	 serão	 visitados	 por	 um	 aluno	 avaliador.	 Este	 é	 do	 curso	 de	 saúde,	 que	 já	 tenha	 cursado	 as	

disciplinas	de	anatomia,	previamente	 inscrito	e	 selecionado	que	receberá	certificado	caso	a	comissão	

considere	satisfatório	o	seu	trabalho.		

7.2. Os	trabalhos	serão	avaliados	dentro	de	critérios	predefinidos,	levando-se	em	conta	a	CRIATIVIDADE,	a	

fundamentação	CIENTÍFICA	e	a	originalidade.	Entenda-se	por	originalidade	a	forma	com	que	o	trabalho	

é	apresentado,	evitando	repetições	exatamente	iguais	a	ouros	trabalhos	da	mesma	edição	ou	da	edição	

anterior	da	feira	ou	de	trabalhos	apresentados	anteriormente	em	outras	instituições.	

7.3. A	 avaliação	 seguirá	 o	modelo	 Canadense	 como	 nos	 anos	 anteriores.	 O	 avaliador	 atribuirá	 pontuação	

seguindo	 uma	 matriz	 padronizada.	 A	 soma	 dos	 pontos	 atribuídos	 a	 cada	 parâmetro	 disposto	 no	



formulário	de	avaliação,	será	multiplicada	pela	quantidade	de	participantes	do	grupo.	Este	total	de	pontos	

será	entregue	na	segunda-feira,	dia	29/10/2018,	ao	grupo	que	o	dividirá	entre	os	membros,	segundo	a	

participação	e	o	envolvimento	de	cada	um:	esta	é	a	nota	final	do	participante.	O	representante,	então,	

entregará	a	planilha	estas	notas	finais	ao	professor	da	APS	da	sua	turma	para	que	seja	lançada.		

	

Ex.:	Um	grupo	com	7	integrantes,	recebeu	50	pontos	como	nota	de	avaliação.	A	coordenação	do	Evento,	

de	acordo	 com	as	 informações	do	 líder	do	grupo,	 em	comum	acordo	 com	a	equipe,	distribuirá	os	50	

pontos,	no	caso,	entre	os	sete	integrantes.	Esta	distribuição	poderá	ser	igualitária,	caso	julguem	correto,	

ou	atribuir	mais	pontos	aos	que	mais	trabalharam.	Terá	nota	ZERO	a	equipe	que	se	utilizar	de	fraude	ou	

cuja	 divisão	 seja	 sabida	 pela	 Comissão	 organizadora	 da	 Feira.	 Assim,	 qualquer	 tipo	 de	 favoritismo,	

desclassificará	por	completo	a	equipe.		

	

	
	

Alguns	critérios	que	devem	ser	considerados:	

1. As	reuniões	de	preparação	de	confecção	do	trabalho	devem	ser	computadas	na	Ficha	de	desenvolvimento	

do	trabalho	(Ver	item	6.2)e	atribuído	FALTA	para	quem	não	comparecer.	

2. Aquele	aluno	que	só	colaborar	financeiramente	não	poderá	ter	mais	que	50%	dos	pontos	do	trabalho.	

3. Quem	não	participar	de	nenhuma	reunião	terá	pontuação	igual	a	ZERO,	devendo	o	líder	do	grupo	indicar.	

4. Ressalta-se	o	que	foi	mencionado	acima:	O	líder	de	equipe	que	faltar	com	a	verdade,	terá	nota	ZERO	no	

seu	trabalho,	podendo,	a	critério	da	coordenação	do	evento,	ser	responsabilizado	por	processo	disciplinar	

como	FRAUDE.	Portanto,	sem	qualquer	constrangimento,	a	verdade	deve	ser	informada.	

	

	

5.	 Faltas:	 Não	 haverá	 justificativa	 de	 faltas	 em	 nenhuma	 hipótese,	 salvo	 por	 caso	 de	 doença	 do	 aluno	

(legalmente	comprovada)	ou	por	falecimento	de	familiares,	também	devidamente	comprovado.		Neste	caso,	

o	referido	aluno	será	submetido	à	prova	oral	ou	escrita,	a	critério	da	comissão	organizadora	para	obtenção	

da	sua	nota	de	avaliação,	independente	de	ter	participado	da	confecção	do	trabalho	tanto	na	montagem	e	

produção	como	na	contribuição	financeira.	O	aluno	que	não	participar	do	trabalho	e/ou	apresenta-lo	no	dia	

do	evento	será	reprovado	na	Disciplina	de	APS	pois	receberá	nota	ZERO.	

	

8. ENTREGA	DO	MATERIAL	PARA	APS	

8.1. O	material	deverá	ser	entregue	no	dia	e	hora	marcado	pelo	orientador.	

8.2. Cada	participante	deverá	entregar	uma	cópia	impressa	seguindo	a	formatação.	

	



9. A	faculdade	não	se	responsabilizará	pela	perda	(ou	danos)	de	qualquer	material	durante	a	semana	do	evento.	

Portanto	 todo	 e	 qualquer	 equipamento	 eletrônico	 ou	 não,	 material	 que	 qualquer	 natureza	 é	 de	 inteira	

responsabilidade	do	aluno	e	da	respectiva	equipe.	

	

Casos	omissos	neste	edital	serão	julgados	e	decididos	pela	Comissão	Coordenadora	do	evento.	

	

	

	

	

	

Fortaleza,	17	de	Setembro	de	2018	
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