COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
XVI SEMANA DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE IGUAÇU – CAMPUS I
TEMA CENTRAL
A Enfermagem em defesa do SUS: construindo a 15ª Conferência Nacional de Saúde
Local: Auditório do Bloco K
18 de maio de 2015
Painel: Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária: um olhar sobre a formação das
14:30– 17:30h
redes, a municipalização autárquica e a regionalização solidária
Prof. Me. Roberta Geórgia dos Santos
Moderador
Palestrantes
Me. Amanda Moraes (Convidado)
Enf. Esp Glaucia Almeida Araújo (Convidado)
18 de maio de 2015
18:30– 21:30h Painel: Em tempos de debate sobre “o que é família” até que ponto a saúde é para todos?
Prof. Me. Sandra Maria Oliveira Caixeiro Brandão
Moderador
Temas
Palestrantes
O acesso aos serviços de saúde sob a perspectiva do gênero e
Prof. Dr. Ricardo de Mattos Russo Rafael
da diversidade
Relações entre a internação, a família e o gênero
Prof. Me. Kelly da Silva Rocha

14:30– 21:30h

SESSÃO PÔSTER- 18/05/2015
Apresentação dos trabalhos selecionados na cobertura do bloco K

19 de maio de 2015
14:30– 17:30h Mesa Redonda: Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares: o processo de
formação de especialistas em acupuntura responde ao princípio da integralidade do SUS?
Prof. Ana Carla Alves Cruz
Moderador
Palestrantes
Prof. Me. André Cunha Nascimento (Convidado)
Prof. Dr. Francisco Antônio de Oliveira Pereira (Convidado)
Enf. Katia Calegaro (Convidado)
19 de maio de 2015
18:30– 21:30h Painel: Saúde Mental e o SUS: desafios e perspectivas para a aproximação entre o ensino e o serviço
Prof. Me. Telma Rocha
Moderador
Temas
Palestrantes
Integração Ensino-Serviço: as contribuições entre a academia
e a participação popular na construção da Política de Saúde Prof. Caroline Moraes Soares
Mental
Vivências, desafios e possibilidades na inserção do
Enf. Douglas Rodrigues Santos
acadêmico no campo de Saúde Mental

14:30– 21:30h

SESSÃO PÔSTER- 19/05/2015
Apresentação dos trabalhos selecionados na cobertura do bloco K

DIRETRIZES PARA O PREPARO DOS RESUMOS

- Os resumos serão aceitos em português;

- O limite de palavras dos resumos é de 150 palavras;

- A estruturação do trabalho deve estar de acordo com a metodologia do trabalho
científico (Introdução, objeto/objetivos, método, resultados, conclusão);

- O texto deve ser digitado sem parágrafos, de acordo com a norma culta e a nova
ortografia da língua portuguesa. A formatação do resumo será letra Times New Roman,
nº 12, espaço simples, com margens da página de 3 cm;

- O número máximo de autores por trabalho é de 06, incluindo o relator;

-O título deve ser claro e conciso, refletir o conteúdo do trabalho e não ultrapassar o
limite de 15 palavras. Deve ser digitado em letras maiúsculas. No resumo não deverá
constar a identificação dos autores;

- O resumo não deverá apresentar figuras ou tabelas nem abreviaturas e siglas, exceto as
universalmente

padronizadas;-

Os

resumos

não

deverão

conter

referências

bibliográficas;

- Ao final do resumo o relator deverá escolher até 03 descritores, em conformidade com
Decs (Descritores em Ciências da Saúde), disponível em: http://decs.bvs.br/

- Os resumos deverão ser encaminhados até o dia 12 de maio para o e-mail:
enfermagem1.unig@gmail.com

Poderão ser submetidos para apresentação no evento, trabalhos nas seguintes
modalidades:
- pesquisas em andamento;
- relatório final de pesquisa;
- revisão integrativa vinculada à trabalho de conclusão de curso

- relatos de experiência

ACEITE DE TRABALHOS

- O aceite do trabalho será informado através de email ao relator. O dia e local de
apresentação serão disponibilizados previamente através de email direto ao relator.
Também estará disponível a listagem final dos trabalhos na coordenação de
enfermagem;

- Para os trabalhos apresentados na modalidade Pôster, o banner deverá ter as seguintes
dimensões: 1,0 m X 0,90m, e neste momento deverá apresentar no rodapé os nomes dos
autores;

OBSERVAÇÃO: Serão conferidos certificados aos relatores dos trabalhos de acordo
com os dados fornecidos no dia do evento. Assim, orienta-se atenção no preenchimento
correto dos dados. Os certificados serão entregues em versão impressa.

