
 

II JORNADA DE SAÚDE DA FJN – O TRABALHO INTERPROFISSIONAL NA ATENÇÃO 

HOSPITALAR 

EDITAL  

I. CONTEXTUALIZAÇÃO / JUSTIFICATIVA 

  

 O Brasil possui uma Política Nacional de Atenção Hospitalar que identifica os hospitais como instituições 

complexas, com densidade tecnológica especifica, de caráter multiprofissional e interdisciplinar, responsável pela 

assistência aos usuários com condições agudas ou crônicas, que apresentem potencial de instabilização e de 

complicações de seu estado de saúde, exigindo-se assistência contínua em regime de internação e ações que 

abrangem a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação. 

 Defende-se que os hospitais no âmbito do Sistema Único de Saúde trabalhem de maneira articulada com o 

restante da rede de saúde na busca de um sistema resolutivo.  

 Dentro desse contexto a II Jornada de Saúde da FJN se propõe a discutir as diretrizes da Política Nacional: 

I - garantia de universalidade de acesso, equidade e integralidade na atenção hospitalar; 

II - regionalização da atenção hospitalar, com abrangência territorial e populacional, em consonância com as 

pactuações regionais; 

III - continuidade do cuidado por meio da articulação do hospital com os demais pontos de atenção da RAS; 

IV - modelo de atenção centrado no cuidado ao usuário, de forma multiprofissional e interdisciplinar; 

V - acesso regulado de acordo com o estabelecido na Política Nacional de Regulação do SUS; 

VI - atenção humanizada em consonância com a Política Nacional de Humanização; 

VII - gestão de tecnologia em saúde de acordo com a Política Nacional de Incorporação de Tecnologias do 

SUS; 

VIII - garantia da qualidade da atenção hospitalar e segurança do paciente; 

IX - garantia da efetividade dos serviços, com racionalização da utilização dos recursos, respeitando as 

especificidades regionais; 

X - financiamento tripartite pactuado entre as três esferas de gestão; 

XI - garantia da atenção à saúde indígena, organizada de acordo com as necessidades regionais, respeitando-

se as especificidades socioculturais e direitos estabelecidos na legislação, com correspondentes alternativas 

de financiamento específico de acordo com pactuação com subsistema de saúde indígena; 

XII - transparência e eficiência na aplicação de recursos; 

XIII - participação e controle social no processo de planejamento e avaliação; e 

XIV - monitoramento e avaliação. 



 Além das diretrizes é proposta da II Jornada de Saúde ofertar espaços para discutir os eixos da política, quais 

sejam assistência hospitalar, gestão hospitalar, formação, desenvolvimento e gestão da força de trabalho, 

financiamento, contratualização; e responsabilidades das esferas de gestão. 

 A necessidade de se ampliar a compreensão e a prática da atenção hospitalar motivou os três cursos da FJN, 

Enfermagem, Farmácia e Nutrição a propor o tema para contribuir com a formação profissional e com a 

implementação da Política Nacional de Atenção Hospitalar.  

  

 

II. OBJETIVOS  

 

 Contribuir para qualificar o trabalho da atenção hospitalar; 

 Oportunizar um espaço para atrair o profissional da saúde para participar do evento e conhecer a FJN;  

 Contribuir com a implementação da Política Nacional de Atenção Hospitalar; 

 Proporcionar  maior conhecimento sobre a integralidade na atenção hospitalar; 

 Incentivar as atividades de pesquisa e produção cientifica dos profissionais e acadêmicos do curso de 

graduação. 

 

III. APRESENTAÇÃO  

 

A Faculdade de Juazeiro do Norte (FJN) objetiva ser o lócus de referência no Estado e assumiu o compromisso 

de promover o desenvolvimento educacional da região através do oferecimento de ensino universitário em diferentes 

áreas do conhecimento.  

Os serviços de atenção hospitalar demandam profissionais bem formados e preparados para além de um 

trabalho multiprofissional, uma ação interprofissional.  

O trabalho de equipe onde os profissionais se relacionem e busquem o melhor atendimento para os casos 

representa grande desafio para o nosso presente.  

Compreendendo que a Região do Cariri concentra importantes instituições hospitalares na região; 

considerando que há outros serviços que não são de atenção hospitalar mas que envolvem atenção especializada 

como o SAD – Serviço de Atenção Domiciliar e o Home Care; considerando que muitos estudantes da região estarão 

atuando na região, a FJN vem disponibilizar esse espaço de reflexão para divulgação de experiências exitosas, 

disseminação de conhecimento científico e debate sobre temas relevantes na área. Além disso, o evento vai premiar 

os melhores trabalhos selecionados valorizando o trabalhador da saúde. 

Durante o evento acontecerão palestras, minicursos e apresentação de trabalhos científicos sobre os temas 

relacionados com atenção hospitalar.  

A referida semana constituir-se-á de uma carga horária de 40h, sendo, quarta-feira (04/05, Noite – abertura), 

quinta e sexta (05 e 06/05 Manhã e Tarde) e sábado (07/05 Manhã).  

O credenciamento será realizado uma hora antes da palestra de abertura.  

 

 



IV. INSCRIÇÕES E CERTIFICAÇÃO 

As inscrições para a II Jornada de Saúde da FJN estarão abertas partir do dia 21/03/2016 até 29/04/2016. 

As inscrições de trabalhos científicos serão realizadas impreterivelmente até o dia 24/04/2016. O resultado 

de trabalhos aprovados será divulgado no site do evento no dia 01/05/2016. 

As inscrições serão feitas virtualmente, através do site oficial do evento www.fjn.edu.br/jornadasaude a 

partir do dia 21.03.2016 ao dia 29.04.2016. Haverá no site da Jornada de Saúde dois links para fazer a inscrição. O 

primeiro link levará para a plataforma EVENTICK onde será feito inscrições de minicurso, palestras e pagamento; em 

um segundo link estará a disponibilização para envio de resumos. Após essa data a Comissão informará procedimento 

posteriormente. Recomenda-se guardar o comprovante de pagamento para posteriores conferências. No ato da 

inscrição, o estudante ou profissional poderá escolher dois minicursos (um em cada dia) e quatro palestras (duas em 

cada dia) em horários diferentes. A Comissão Organizadora não se responsabilizará pelo inscrito que não conseguir 

vaga na palestra que o mesmo deseja, em função de atrasos ou outras justificativas.  

Os inscritos receberão um certificado de participação de 40 h na Jornada de Saúde, no e-mail que foi 

cadastrado no ato da inscrição. Os certificados serão enviados exclusivamente por e-mail, exceto os de trabalhos que 

serão entregue após a apresentação. 

Para os inscritos que também submeterem trabalhos, em caso de aceitação destes, receberão um segundo 

certificado, a parte, referente ao trabalho apresentado. Esse certificado será entregue impresso após a apresentação. 

Para receber o certificado de participação, o inscrito deverá ter obrigatoriamente 75% (duas palestras e um minicurso) 

de participação no evento. A frequência será controlada pelos monitores inscritos no evento. 

Inscrições Estudantes (R$) Profissionais (R$) 

Até 22.04.2016 60,00 100,00 

Após 22.04.2016 80,00 120,00 

 

TEMAS PROPOSTOS PARA AS PALESTRAS E MINICURSOS 

 

QUARTA-FEIRA 04 DE MAIO DE 2016 

PALESTRA DE ABERTURA – Atenção hospitalar: O paciente no centro do cuidado 

QUINTA-FEIRA 05 DE MAIO DE 2016 

 

Horário Atividade Tema 

MANHÃ 

08-10h Mesa redonda Residência Multiprofissional em Saúde 

08-10h Palestra Avaliação nutricional do paciente hospitalizado 

08-10h Mesa redonda Assistência multiprofissional ao paciente dialisado  



10-12h Mesa redonda Controle e Infecção Hospitalar 

10-12h Palestra A liderança de enfermagem no processo de cuidar. 

10-12h Palestra Banco de Leite Humano 

TARDE 

14-18h Minicurso Farmácia Hospitalar – Gestão e atenção à saúde 

 

14-18h Minicurso Centro de Informação e Assistência Toxicológica 

(CIAT) 

14-18h Minicurso Estomatoterapia e suplementação nutricional 

14-18h Minicurso Avaliação nutricional em pediatria 

 

14-18h Minicurso Ventilação Mecânica em neonatologia 

 
 

SEXTA-FEIRA - 06 DE MAIO DE 2016 

Horário Atividade Tema 

MANHÃ 

08-10h Mesa redonda Assistência a criança com Microcefalia 

08-10h Mesa redonda Assistência multiprofissional ao paciente 

oncológico 

08-10h Palestra Qualidade do cuidado e segurança do paciente 

crítico.  

10-12h Mesa redonda 

 

Núcleo de segurança do paciente 

10-12h Palestra 

 

Evolução das dietas enterais/parenterais e mistas 

10-12h Palestra Resíduos de Serviços de Saúde – Cuidando do meio 

ambiente e da saúde humana 

TARDE 

14-18h Minicurso Farmácia Clínica 

14-18h Minicurso Interação profissional no manejo com sangue e 

hemoderivados 

14-18h Minicurso Disfagia e os cuidados da fonoaudiologia 

14-18h Minicurso Dieta enteral: indicação para cálculo 

14-18h Minicurso Registros de enfermagem em prontuários 

14-18h Minicurso Segurança na administração de medicamentos 

 
 

SÁBADO - 07 DE MAIO DE 2016 

08-12h - Apresentação de trabalhos 
Mostra de Experiências de Serviços de Saúde 
 



V. REGULAMENTO PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS  

 

Os trabalhos enviados à II Jornada de Saúde da FJN poderão ser inscritos nas seguintes categorias: Pesquisas 

originais, relatos de caso/experiências e revisões. Ressalta-se que somente serão aceitos trabalhos que já apresentem 

resultados, não sendo avaliada a submissão de projetos de pesquisa. As inscrições para submissão de trabalhos 

científicos serão realizadas até o dia 24 de Abril de 2016 às 00:00h. Não serão aceitos trabalhos após esse período. 

Haverá uma área no site da Jornada para submissão de artigos, caso o inscrito queira submeter. 

A seleção dos trabalhos para todas as categorias será feita através do resumo simples do trabalho. Estes 

deverão ser entregues pela plataforma de inscrições, seguindo as normas do anexo abaixo. Ressalta-se que a comissão 

não se responsabilizará por problemas falhas ao envio. Essa condição torna a inscrição do trabalho científico nula.  

É necessária a participação na semana de ao menos um dos autores para apresentação do trabalho. Não 

haverá, em hipótese alguma, a devolução da taxa de inscrição ao evento diante do não aceite e/ou desistência da 

apresentação de trabalhos aceitos (valor monetário). A adesão poderá ser realizada na Faculdade de Juazeiro do 

Norte- FJN à Rua São Francisco, 1224 - São Miguel em Juazeiro do Norte-CE no período da tarde com um monitor do 

evento.  

A Comissão Científica chama atenção para o fato de que é de responsabilidade do(s) autor(es) do trabalho a 

obtenção do consentimento dos pacientes ou dos seus responsáveis legais, caso os trabalhos apresentados utilizem 

imagens dos mesmos e não se responsabilizará pela inexistência da obtenção deste consentimento.  

O trabalho poderá conter, no máximo, (01) autor/apresentador e (06) co-autores, incluindo o orientador. 

Cada inscrito poderá inscrever dois trabalhos. A ausência do apresentador no horário determinado dará direito a 

comissão científica de não fornecer os certificados e de desclassificação do trabalho no concurso, dando direito 

apenas a publicação do resumo nos anais.  

Os trabalhos serão avaliados por uma Comissão Interna de Seleção composta por professores da instituição, a 

qual caberá a definição do aceite ou não do trabalho para apresentação.  

Observa-se que:  

* Não será divulgado o parecer de avaliação dos trabalhos inscritos.  

* Não serão aceitos trabalhos enviados por fax, correios ou qualquer outro meio. 

No ato da apresentação do trabalho, seja na modalidade oral ou painel, só será permitido como apresentador 

o autor inscrito ou um coautor que também esteja inscrito no evento. Não serão admitidos apresentadores que não 

realizaram inscrição na Jornada.  

Para cada trabalho apresentado será emitido um único certificado constando o nome do autor e co-autor (es) 

com dados fornecidos no ato da inscrição do trabalho. Não será permitido acréscimo e/ou modificação dos dados 

e/ou informações do resumo posteriormente a data de envio.  

Os trabalhos aceitos para apresentação nas duas categorias serão julgados pela Comissão de Avaliação 

durante a apresentação. Os trabalhos aceitos serão publicados em anais da Revista e-ciência da FJN. 

O resultados de trabalhos aprovados será divulgado no dia 01/05/2016 no site do evento. 

Os resumos que forem reprovados não serão notificados (via e-mail, carta ou qualquer outra forma), apenas 

não constarão na lista oficial de resumos aprovados.  



Os anais contendo todos os resumos serão publicados na revista e-ciência em um prazo a depender da 

comissão de publicação do periódico. 

Para aqueles que inscreverem resumos, será disponibilizada a opção de participar da I MOSTRA DE 

EXPERIÊNCIAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, porém, o tema deve adequar-se as normas da mostra (anexo 3). Para 

manifestar interesse em participar da mostra, o participante deverá informar a comissão organizadora no ato do 

credenciamento. 

VI. NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO  

 

O resumo deve ser digitado em português, fonte Arial, tamanho 12, espaço simples, alinhamento do texto 

tipo justificado, com dois espaçamentos entre título, autores começando pelo autor/apresentador, e finalizando pelo 

Orientador e o corpo do resumo em papel A4 com margem superior 2,5 cm, margem inferior 2,5 cm, margem 

esquerda de 2,5 cm, margem direita de 2,5 cm e deverá ocupar somente uma página. O resumo deverá ser precedido 

pelo título do trabalho, título em inglês seguido pela indicação de autoria, acompanhado do 

Laboratório/Departamento/ instituição a que os autor(es) pertencem, com e-mail do autor correspondente (modelo 

em anexo 1).  

O resumo deve conter os elementos textuais: introdução, objetivo, método, resultados e conclusões. 

Recomenda-se uso de parágrafo único. Após o resumo, deverão ser colocadas as palavras – chave, que consistem nos 

termos indicativos do conteúdo do trabalho apresentado. Para a escolha das palavras-chave privilegiar os Descritores 

em Ciências da Saúde (DeCS) disponível no site http://decs.bvs.br/.  

O(s) resumo(s) devem ser entregues no momento da inscrição, no formato Microsoft Word®. Os mesmos 

devem apresentar um mínimo 250 palavras e um máximo de 500 palavras, o título deve estar em letras maiúsculas, 

negrito, centralizado, nos idiomas português e inglês.  

A data para avaliação dos trabalhos aceitos para apresentação será divulgada pela Comissão de Avaliação. 

Trabalhos que não se adéquem a estas normas não serão analisados. Após avaliação no dia 01/05/2016 será divulgado 

no site da II Jornada da Saúde a lista de trabalhos aprovados com suas respectivas modalidades de apresentação e 

horário. 

O resumo que não seguir rigorosamente as normas dispostas no anexo 1 não será aprovado para 

apresentação no evento. 

VI.1. APRESENTAÇÃO  

 

PAINÉIS  

Os painéis deverão ser auto-explicativos com maior riqueza de imagens (fotos e esquemas), evitando grande 

quantidade de textos, respeitando a mesma estruturação citada do resumo.  

- O cabeçalho deverá conter: título do trabalho, nome do autor e co-autor(es) (com destaque em asterisco para o 

nome do apresentador e sem abreviação), nome do orientador; nome da Instituição de Ensino Superior, Órgão, 

Entidade ou Serviço a que está vinculado.  

- Espaço disponível: 150 cm de altura x 90 cm de largura. 



- A identificação do local para fixação e apresentação dos painéis estará disponível na área de exposição 01 (uma) 

hora antes do horário estabelecido para início das atividades.  

- Os painéis deverão ficar expostos durante todo o horário determinado, o qual estará visível no local de exposição, só 

devendo ser retirado ao final do turno. A FJN não se responsabilizará por painéis que não forem retirados por seus 

autores.  

- A fixação e retirada dos painéis será de inteira responsabilidade do apresentador. - A apresentação do painel será de 

10min, acrescendo mais 10min para questionamentos e/ou considerações dos ouvintes e/ou avaliadores.  

*As trocas de datas e horários não serão permitidas. 

 

APRESENTAÇÃO ORAL  

- Os trabalhos deverão seguir a estruturação conforme citado, em slides confeccionados no programa Power Point 

(configuração para Office 97-2003, 2007, 2010); 

- Será disponibilizado um Data Show para a apresentação dos temas livres,  

-A apresentação dos temas livre, será realizada em sala de aula obedecendo ao tempo de apresentação, que será de 

10min, acrescendo mais 10min para questionamentos e/ou considerações dos ouvintes e/ou avaliadores.  

*As trocas de datas e horários não serão permitidas.  

Em casos especiais e avaliados pela Comissão Científica, poderá haver mudança de apresentador, caso seja 

comunicado com o mínimo de 48h de antecedência à Comissão Científica. O novo apresentador deverá ser também, 

um dos autores do trabalho.  

- Caso a comissão científica opte devido à semelhanças de temáticas apresentadas, alguns trabalhos poderão ser 

apresentados na modalidade “Roda de Conversa”.  

 

JULGAMENTO  

 

Para o julgamento dos trabalhos aprovados, serão formadas bancas examinadoras, contendo 02 professores.  

A decisão da banca examinadora é soberana e inquestionável.  

 

Profª Esp. Camila Macêdo de Figueiredo 

Profª Ms. Amanda de Andrade Marques 

Prof. Esp. Alberto Malta Junior 

Coordenadores da II Jornada de Saúde 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 1 - ANEXO 1 – MODELO DE RESUMO 

ACESSO DE MULHERES LÉSBICAS E BISSEXUAIS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE: REVISÃO SISTEMÁTICA. 
 

ACCESS OF LESBIAN AND BISEXUAL WOMEN TO HEALTH SERVICES: SYSTEMATIC REVIEW 
 

Cíntia de Lima Garcia, Fernando Adami, Grayce Alencar Albuquerque. 
 
Autor 1: Faculdade de Juazeiro do Norte (FJN)/ Faculdade de Medicina do ABC- SP (FMABC)  
Autor 2: Faculdade de Medicina do ABC-SP (FMABC)  
Autor 3: Faculdade de Juazeiro do Norte (FJN)/ Faculdade de Medicina do ABC- SP (FMABC)  
 
Correspondência para: cintiadelimagarcia@hotmail.com   
 
Introdução: A saúde é um direito fundamental a todo e qualquer ser humano, independente da raça, religião, credo 
político ou da condição econômico-social, sendo resultado da interação entre os indivíduos e o Estado, cabendo a este 
último o dever de garantir a proteção e a promoção da saúde dos povos. Entretanto, tal preceito legal ainda se 
configura como um ideário, em que a realidade é perpassada por uma série de iniquidades, violações e obstáculos, 
principalmente quando se trata da saúde de minorias sexuais, como as mulheres lésbicas e bissexuais. 
Objetivo:Investigar como ocorre o acesso de mulheres lésbicas e bissexuais aos serviços de saúde, nas bases de dados 
nacionais e internacionais. Método: Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, realizada na Medical Literature 
Analysis and Retrieval Sistem On-line (MEDLINE/PUBMED), na Literatura Latino-Americana e do Caribe (LILACS) e na 
Scientific Electronic Library Online (SciELO), utilizando os MeSH Terms: Homosexuality female, lesbians, e Health 
Services Accessibility. A seleção respeitou critérios de inclusão/exclusão previamente elencados. Resultado: Foram 
identificados 273 artigos, dentre eles apenas 10 cumpriram aos critérios. Os dados apontam para um acesso a saúde 
excludente, marcado por uma trajetória de obstáculos, como serviços de saúde marcadamente heteronormativos, 
despreparo dos profissionais frente as especificidades da saúde lésbica, ações profissionais preconceituosas e 
discriminatórias, além da escassez de políticas públicas e pesquisas sobre o assunto. Conclusão: Assim, torna-se 
necessário a capacitação profissional, sensibilização social e políticas que garantam esse acesso, bem como de 
pesquisas científicas que desvelem as necessidades de saúde do grupo.  
 
Palavras-chave: Homossexualidade feminina. Saúde. Lésbicas. Acessibilidade aos serviços de saúde. 
Heteronormatividade. 

 
Este trabalho científico fora publicado em anais de evento científico. 
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ANEXO 2 – CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

 

21/03/2016 Inicio das inscrições 

22/04/2016 Aumento do valor das inscrições 

24/04/2016 Encerramento das inscrições de trabalhos científicos 

29/04/2016 Encerramento das inscrições 

01/05/2016 Divulgação de resumos aprovados 

04/05 a 07/05 Realização do evento 

Junho/2016 (sujeito a 

alteração) 

Publicação dos anais na revista e-ciência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 - REGULAMENTO DA I MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

1. Disposições gerais  

 

A I Mostra de Experiências de Serviços de Saúde será realizada dia 07 de maio de 2016 durante a realização 

da II Jornada de Saúde da FJN 

A Mostra tem por finalidade promover e fortalecer as boas práticas adotadas pelos serviços de saúde com 

foco na atenção especializada no sentido de disseminar a cultura da qualidade em serviço.  

A Mostra será dividida em modalidades:  

 Modalidade I – Experiências de Serviços de Saúde 

 Modalidade II – Experiências de Integração Ensino e Serviço  

 Modalidade III – Trabalhos de pós-graduação (especialização e mestrado) 

 O autor principal do trabalho deverá apresentar documento que ateste a veracidade dos dados relativos à 

experiência inscrita na Mostra Competitiva, devidamente assinado pelo secretário de saúde  ou  representante  legal 

da instituição autora. 

 As normas para os trabalhos serão as mesmas que aquelas criadas para os trabalhos da II Jornada de Saúde.  

 

2. Do tema  

 

O tema da I Mostra será Atenção Especializada em Serviços de Saúde. 

A presente Mostra tem por finalidade apresentar trabalhos que são destaque nos serviços de saúde, seja ele 

público ou privado. 

 Cada autor poderá apresentar apenas um trabalho na Mostra.  

 No ato da inscrição dos trabalhos na II Jornada de Saúde, os autores indicarão se desejam participar da 

Mostra na ficha de inscrição.  

 

3. Da forma de apresentação  

 

A Mostra de Experiências em Serviços de Saúde ocorrerá concomitantemente à apresentação dos trabalhos 

da II Jornada. Os trabalhos serão julgados conforme a modalidade.  

 

Modalidades Forma de apresentação 

I Apenas pôster  

II Apenas oral  

III Oral ou pôster  

 

 No dia 07.05.2016 haverá ambientes específicos para apresentação das experiências inscritas. Os autores 

serão informados do local e horário da apresentação através de e-mail em data hábil com instruções para os autores. 

 

4. Da avaliação dos trabalhos  

 

A seleção dos trabalhos será feita por Comissão Julgadora, composta por três membros, personalidades de 

saber técnico e profissional comprovado, na área do conhecimento que serão designados pelo Coordenador Geral da 

Jornada. Os jurados será selecionados no âmbito da FJN, mas poderá ter pessoas externas indicadas pela Comissão 

Organizadora.  

Para avaliação das experiências, utilizar-se-ão os seguintes critérios, conforme sua modalidade: 

 

Modalidade I 

 

Critérios  0 a 10 

1. Demonstração do trabalho interprofissional  



2. Reprodutibilidade em contextos similares   

3. Perspectiva da construção da cultura de segurança do paciente   

4. Contribuição para qualidade do serviço   

5. Clareza e objetividade  

 

Modalidade II 

 

Critérios  0 a 10 

1. Demonstração do trabalho interprofissional   

2. Reprodutibilidade em contextos similares   

3. Perspectiva da construção da cultura de segurança do paciente   

4. Aplicação na integração do ensino e serviço com foco na aprendizagem  

5. Clareza e objetividade  

 

Modalidade III 

 

Critérios  0 a 10 

1. Demonstração do trabalho interprofissional   

2. Reprodutibilidade em contextos similares   

3. Perspectiva da construção da cultura de segurança do paciente   

4. Potencial de aplicação nos serviços de saúde   

5. Clareza e objetividade  

 

 

5. Dos prêmios e da divulgação dos resultados e da premiação  

 

As experiências premiadas receberão os seguintes prêmios: 

 

Modalidades Valor (R$) 

I 300,00 

II 500,00 

III 500,00 

 

Quando do julgamento, será firmada ata pela Comissão Julgadora, da qual constará parecer conclusivo acerca 

do julgamento e expostas quando da entrega do prêmio.  

As decisões da Comissão Julgadora serão irrecorríveis, não se admitindo quaisquer recursos.  

Os resultados serão divulgados na página da FJN (www.fjn.edu.br) e nos murais das coordenações de Curso 

dessa IES no mesmo período que for divulgado os demais trabalhos científicos. 

 

6. Da divulgação  

 

Para efeitos de divulgação, todas as experiências terão seus resumos publicados nos anais da II Jornada de 

Saúde, em formato estabelecido pelo edital do evento.  

A adequação dos resumos para divulgação nos anais é de inteira responsabilidade de seus autores. 

Para ter direito a receber o valor referente à premiação, os finalistas cedem os direitos autorais (patrimoniais 

e de imagem) das  experiências à Faculdade de Juazeiro do Norte.   

 

 

 

 

 

http://www.fjn.edu.br/


6. Disposições finais  

 

Os  componentes  do  grupo  de  trabalho  específico  da Comissão  Científica designados  para  a  seleção  das  

experiências  finalistas  não  poderão  ter  trabalhos inscritos  na  Mostra  de Experiências e  deverão  declarar  a 

existência de conflito de interesse impeditivo de sua participação no processo seletivo. 

A inscrição do (a) trabalho (a) implica na aceitação das normas determinadas para a I Mostra de Experiências 

em Serviços de Saúde.  

É de inteira responsabilidade dos inscritos ler atentamente este Edital, bem como suas retificações e 

acompanhar todos os atos, publicações e comunicados referentes a esta Mostra através do site da FJN 

(www.fjn.edu.br).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fjn.edu.br/

