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 IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA 

Projeto: III GRANDES ENCONTROS DE ENFERMAGEM: 

Tema: “Desafios Multidisciplinares”

Período: 15 e 16 de maio de 2018 

Local: Campus Renascença e Anil

Modalidade e carga horária: Seminário; 20 horas

Parceiros: FAPEMA

Coordenadora da Proposta

 Prof. Ma. Aline Sharlon Maciel Batista Ramos

Equipe executora: 

 Profª Ma. Cianna Nunes Rodrigues

 ProfªMa. Francisca Maria Ferreira Noronha

 Profª Ma. Francisca das Chagas Gaspar Rocha

 Profª. Ma. Isabela Bastos Jacome de Sousa

 Profª Ma. Márcia Cristina Aguiar Mendes Machado

Comissão Organizadora Docente:  

 Profª Ma. Cianna Nunes Rodrigues

 ProfªMa. Francisca Maria Ferreira Noronha

 Profª Ma. Francisca das Chagas Gaspar Rocha

 Profª. Ma. Isabela Bastos Jacome de Sousa

 Profª Ma. Márcia Cristina Aguiar Mendes Machado

Coordenação Científica: 

 Profª. Ma. Aline Sharlon Maciel Batista Ramos 

 Profª Ma. Francisca Maria Ferreira Noronha

 Profª Ma. Márcia Cristina Aguiar Mendes Machado



UNIVERSIDADE DO CEUMA

PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO

COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO 

 
 Profª. Ma. Isabela Bastos Jacome de Sousa

HISTÓRICO DO EVENTO 

O  III  GRANDES  ENCONTROS  DE  ENFERMAGEM:  Desafios

Multidisciplinares é  um  evento  anual  do  Curso  de  Enfermagem  da

Universidade  CEUMA.  Se  propõe,  por  conseguinte,  A  celebrar  o  dia  do

enfermeiro  e  o  dia  do  egresso  do  Curso  de  Enfermagem  da  Uniceuma,

discutindo temáticas relevantes e pertinentes a Enfermagem. O intuito magno é

a  capacitação  de  profissionais  e  acadêmicos  da  área  de  saúde,  visando

aprimorar interfaces da atenção multidisciplinar. 

JUSTIFICATIVA

Um evento científico levanta discussões de temas abrangentes e relevantes

que  sejam  de  interesse  social  e  científico,  onde  vários  conhecimentos  são

colocados em pauta. Sob tal  premissa,  os  III  GRANDES ENCONTROS DE

ENFERMAGEM se propõe a estudar aspectos e variáveis sobre a assistência

em serviços de saúde, levantando as possíveis vertentes de direcionamento de

prevenções e melhorias para o público em discussão, e considerando ainda o

conhecimento  e  as  práticas  de  saúde  emergentes,  bem  como  tecnologias

inovadoras.  

OBJETIVOS
 

 Discutir os cuidados de Enfermagem, aos mais diferentes grupos, nos

diferentes cenários sociais, embasados em evidências científicas e na

transferência de conhecimento científico; 

 Propiciar  um espaço  coletivo  de  divulgação  de  ideias  e  experiências

referentes à atenção a pacientes no âmbito hospitalar,  bem como na

atenção primária em saúde, em ambiente de rede cooperação; 
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 Proporcionar  intercâmbio  e  congregar  docentes,  profissionais

assistenciais, discentes e comunidade científica atuante na área.

RESULTADOS ESPERADOS 

Mediante a temática apresentada, bem como a partir das palestras propostas,

esperamos que por meio do espaço oferecido haja um ambiente para debate

amplo  entre profissionais,  especialistas,  e  acadêmicos,  sobre  a melhoria  da

assistência em saúde. O conhecimento adquirido pode, então, agregar a vida

de nossos profissionais, fazendo com que eles despertem o interesse e que se

instiguem  a  promoverem  atenção  a  nossos  estudados.  Possibilita  ainda,  a

melhoria da integração teoria e prática, bem como do tripé ensino, pesquisa e

extensão.

 
PÚBLICO ALVO

Professores e alunos da Uniceuma e comunidade em geral.

ATIVIDADES PROPOSTAS PARA A PROGRAMAÇÃO 
O evento será estruturado em dois momentos:

1.   Palestras:  nestas  serão  abordados  temas  pertinentes  e  atuais,

enfatizando  a  atuação  de  cada  profissional  nas  atividades  de  promoção  e

prevenção de saúde.

2. Divulgação científica:  o evento receberá resultados de pesquisas

concluídas que abordam o tema central do evento. O evento abrirá também o

eixo  para  apresentação  livre,  onde  os  autores  poderão  submeter  trabalhos

concluídos sobre cuidados em saúde. Os três melhores trabalhos premiados

nos dois eixos receberão certificados de premiados.
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INSCRIÇÃO NO EVENTO  

Aluno
CEUMA

Aluno outras IES Profissionais

R$ 10,00 R$ 20,00 R$ 25,00

A inscrição é condicionada a taxa + 1kg de alimento não perecível que

deverá ser entregue no dia da abertura do evento.

FORMAS DE DIVULGAÇÃO: redes sociais e site do UniCeuma.

METODOLOGIA:  A  programação  inclui  palestras,  mesa  redonda,  relato  de

experiências e apresentação dos trabalhos de conclusão de curso do segundo.

O evento visa incentivar a prática da pesquisa na Graduação. 

LOCAL  DE  EXECUÇÃO:  Salão  Nobre  da  Biblioteca/Espaço

Santander/Auditório da Unidade Anil. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

7. Dat
a

Conteúdo Programático CH

15/05/2018 Unidade Renascença  (Palestras, Mesa redonda, Relato
de experiências, Apresentação de pesquisas e atuação
das Ligas Acadêmicas).

10 horas

16/05/2018 Unidade  Anil  (Palestras,  Mesa  redonda,  Relato  de
experiências, Apresentação de pesquisas e atuação das
Ligas Acadêmicas).

10 horas

CH TOTAL 20 horas

RECURSOS

Humanos: palestrantes, alunos e professores.
Materiais:  data  show,  telão,  microfone,  computador,  caixa  de  som,

suportes para banners.
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PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

Terça feira: 15/05/2018 (Unidade Renascença): Matutino, Vespertino e 

Noturno.

Local: Salão Nobre da Biblioteca 

15/05/2018

08:00 h – Solenidade de Abertura

09:00 h – Palestra com egressa: “Excelência dos Serviços de Enfermagem”:

Widlani Sousa Montenegro.

Coordenadora: Prof.ª Ma. Cianna Nunes Rodrigues.

10:00  h  – Palestra: “A  Universidade  acabou:  e  agora?”:  Raphael  Costa

Marinho.

Coordenadora: Prof.ª Ma. Lívia Mariane Castelo Branco Reis.

11:00 h – Palestra com egressa: “Avaliação e Tratamento de Feridas: Claudia

Maria Santos Costa.

Coordenadora: Prof.ª Ma. Lília de Cássia Piedade Santiago.

12:00 às 14:00 h – Intervalo para almoço

14:00 h – Mesa Redonda:  “Relatos de Experiências com Egressos”:  Rafael

Mondego Fontenele; Maria do Socorro Kamilla de Jesus Silva; Taciana Keila da

Silva Roza.
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Coordenadoras: Profª Ma. Marinete Rodrigues de Farias Diniz.   

                             Profª Ma. Isabela Bastos Jacome de Souza.

15:00 h – Palestra com egressa: “Gerenciamento de riscos assistenciais na

prevenção de eventos adversos”: Karina Sousa Ribeiro Viegas.

Coordenadora: Profª Ma. Aline Sharlon Maciel Batista Ramos.

16:00  h  –  Palestra:  “Tecnologias  Inovadoras  no  tratamento  de  feridas”:

Fernanda Priscila da Silva Lima.

Coordenadora: Prof. Dr. Thiago Azevedo Feitosa Ferro

17:30  às  20:30  h:  III  Mostra  Científica  do  Curso  de  Enfermagem  da

Uniceuma

                                    Workshop com apresentação das ligas Acadêmicas

Local – Espaço Santander/Praça de alimentação 

Liga Acadêmica de Saúde do Adolescente – LASA

Liga Acadêmica de Habilidades de Enfermagem - LAHEN

Liga Acadêmica de Imunização - LAI

Liga Acadêmica de Saúde da Mulher – LASMU

Liga Acadêmica de Saúde do Adulto e do Idoso – LASAI

Liga Acadêmica de Terapia Intensiva - LATIN

21:00 h – Encerramento



UNIVERSIDADE DO CEUMA

PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO

COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO 

 
Quarta feira: 16/05/2018 (Unidade Anil): Vespertino e Noturno.

Local: Auditório e Praça de Alimentação 

Horário: dás 13h30min ás 22h30minh

13h30min: Credenciamento.

14h30min: Solenidade de abertura

15h00min: Relato de experiências dos Egressos e o Mercado de Trabalho:

15h30min – A complexidade das ações da equipe multidisciplinar na segurança

do paciente.  (Enfermeira Maria Helena Costa Diniz Louzeiro – Egressa);

16h00min –  Gestão Hospitalar  (Enfermeira  Viviane Garcez  de carvalho -

Egressa);

16h30min  –  Desafios  da  Equipe  Multidisciplinar  em  Centro  Cirúrgico

(Enfermeira Maria Vitória Mota Brito - Egressa);

17h00min – Experiência em Processo Ético -  Coren - MA. (Enfermeira Isana

Barros de Oliveira) 

18h30min às 19h00min 

 Apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso em banners.

 Local: Praça de Alimentação.

719h00min - Auditório

 Cerimônia de encerramento.
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Normas para Inscrição de Trabalhos Científicos no III Grandes 
Encontros da Enfermagem

Conteúdo Programático

1.   NORMAS GERAIS

1.1         As inscrições serão realizadas via e-mail conforme orientações gerais abaixo.  Encaminhar os 

trabalhos para os respectivos e-mails obrigatoriamente: francisca.noronha@ceuma.br      e    

marcia.aguiar@ceuma.br                                                                                                                                  

O apresentador do trabalho deverá estar inscrito no seminário antes da inscrição do trabalho, caso 

contrário seu trabalho será desclassificado. Somente serão aceitas as inscrições realizadas durante o 

período entre 18/04/2018 e 10/05/2018.  

1.2.1 Identificar a modalidade:

PAINEL REVISÃO DE LITERATURA (PRL)

PAINEL CASO CLÍNICO (PCC)

PAINEL PESQUISA (PP)

MESA DEMONSTRATIVA (MD)

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

1.2.2 Deve-se identificar a categoria do trabalho:

a) Graduação;

b) Pós-graduação / Profissional;

1.2.3 O responsável pela inscrição deve informar nome completo e e-mail para contato.

1.2.4 Autor(es): Apenas 1 (um) autor apresentador, podendo ter no máximo 4 (quatro) co-autores, 1 (um) 

co-orientador e 1 (um) orientador. Desta forma, o número total de pessoas envolvidas, por trabalho, não 

poderá exceder o número de 7 (sete) pessoas. 

mailto:francisca.noronha@ceuma.br
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1.3. Os trabalhos serão previamente selecionados pela Comissão Científica. No caso do trabalho não ser 

selecionado, não haverá devolução da taxa de inscrição no evento.

1.4 A organização do EVENTO não emitirá pareceres e justificativas para a não seleção de trabalhos 

inscritos

1.5      Será emitido apenas 1 (um) certificado digital com o nome de todos os participantes utilizando-se 

os dados informados na ficha de inscrição do trabalho.

1.6      Apresentador e coautores, desde já, autorizam o III Grandes Encontros a publicar foto e resumo do 

trabalho em qualquer meio ou via de divulgação nacional e internacional, não cabendo qualquer direito 

autoral ou sobre o uso de imagem.

1.7 O trabalho que for inscrito fora das normas gerais e/ou específicas da categoria não será avaliado para

seleção pela Comissão Científica.

2. INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO

2.1 Título: máximo de 15 palavras: espaço simples; letra Arial tamanho 12; caixa alta e em negrito.

2.2 Resumo: Deve conter, no máximo, 250 palavras. Parágrafo único e espaço simples; fonte Arial; 

tamanho 12.

2.2.1 Resumos de Revisão da Literatura devem conter: introdução, revisão e conclusão.

2.2.2 Resumos de Casos Clínicos devem conter: introdução, relato do caso e conclusão (ou 

considerações finais).

2.2.3 Resumos de Pesquisas Científicas devem conter: objetivos, revisão de literatura, material e 

métodos, resultados e conclusão. Os itens descritos não deverão estar explicitados no resumo sob a 

forma de tópicos.

3. PREMIAÇÃO

- Os trabalhos aceitos serão avaliados no dia da apresentação por uma Comissão Avaliadora, e haverá 

certificados de premiação conferida aos melhores de cada modalidade e categoria a critério da Comissão 

Avaliadora. Os trabalhos que não apresentarem a pontuação mínima de 7 (sete) pontos serão 

desclassificados e não poderão concorrer à premiação.
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4. NORMAS ESPECÍFICAS DA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS

4.1 Painel

- O título do trabalho deverá ser identificado em letras maiúsculas e negrito, devendo ser o mesmo 

utilizado no resumo. Abaixo do título e com letras menores e maiúsculas, devem estar os nomes do autor-

apresentador, dos demais co-autores (quando houver), do co-orientador (quando houver) e do orientador, 

e nessa ordem, separados por ponto e vírgula, identificando o nome do apresentador com um asterisco (*)

e foto. Exemplo: VIERA, Alberto Barbosa.*; SILVA, Alice Melo. O nome da instituição e o e-mail do 

apresentador também deverão ser informados. 

O painel deve ser confeccionado nas dimensões de 1,20 m de altura X 90,0 cm de largura na posição 

vertical. Deve ser auto-explicativo, de preferência com o mínimo possível de texto e o máximo de 

ilustrações (figuras, diagramas e tabelas). Não é obrigatória a inserção de abstract. É obrigatória a 

inclusão de uma foto, tipo 3x4, do apresentador no canto superior direito do painel do apresentador. Não 

será permitida a troca de apresentadores.

- O painel deverá apresentar os seguintes itens:

a) Título;

b) Autor(es);

c) Nome da Instituição ou logomarca da mesma;

d) E-mail do apresentador;

e) Introdução;

f) Material e métodos (quando pesquisa); relato de caso, diagnóstico ou plano 

de tratamento(quando casos clínicos);

g) Objetivos e revisão (quando revisão de literatura)

e) Resultados (quando pesquisa);

f) Conclusões ou considerações finais;

g) Referências bibliográficas (item obrigatório);
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h) Apoio financeiro (quando houver);

- O painel deverá ser exposto durante TODO o período determinado, e os apresentadores deverão estar à

disposição da Comissão Avaliadora no mesmo, bem como para apresentação dos mesmos para o público 

em geral. Haverá uma tolerância de apenas 15 minutos de atraso para início da exposição do mesmo. O 

não cumprimento desta norma implicará em desclassificação do mesmo. 

4.2 Mesa Demonstrativa

- Será fornecida uma mesa branca quadrada com 1 metro quadrado.

 - O título do trabalho deverá ser identificado em letras maiúsculas e negrito, devendo ser o mesmo 

utilizado no resumo. Abaixo do título e com letras menores e maiúsculas, devem estar os nomes do autor-

apresentador, dos demais co-autores (quando houver), do co-orientador (quando houver) e do orientador, 

e nessa ordem, separados por ponto e vírgula, identificando o nome do apresentador com um asterisco 

(*). Exemplo: VIERA, Alberto Barbosa.*; SILVA, Alice Melo. O nome da instituição e o e-mail do 

apresentador também deverão ser informados. Todos esses dados deverão constar em uma placa de 

PVC de 40 cm de largura por 20 cm de altura.

 - Todos os autores deverão permanecer na mesa demonstrativa para explanação do trabalho durante o 

horário de apresentação pré-determinado. Os objetos / materiais didáticos em exposição deverão 

permanecer visíveis sobre a mesa.

- A Comissão Organizadora não se responsabiliza pela montagem e desmontagem das Mesas 

Demonstrativas e nem pela guarda e segurança destas.


	Terça feira: 15/05/2018 (Unidade Renascença): Matutino, Vespertino e Noturno.
	Quarta feira: 16/05/2018 (Unidade Anil): Vespertino e Noturno.
	Local: Auditório e Praça de Alimentação
	Normas para Inscrição de Trabalhos Científicos no III Grandes Encontros da Enfermagem
	Conteúdo Programático


