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I SIMPÓSIO EM DERMATOLOGIA: ASSISTÊNCIA 

INTERPROFISSIONAL NO TRATAMENTO DE LESÕES 

 

IX SEMANA DE ENFERMAGEM DA FACULDADE VALE DO 

SALGADO 

 

 

EDITAL 01/2017 

 

A Faculdade Vale do Salgado - FVS de Icó, Curso de Bacharelado em 

Enfermagem e Comissão Organizadora torna público o presente edital de participação 

do I SIMPÓSIO EM DERMATOLOGIA abordando como tema: “Assistência 

interprofissional no tratamento de lesões”, promovido pelo VIII semestre de 

enfermagem. Tendo a solenidade de abertura nas dependências do auditório da referida 

instituição e suas demais atividades nos espaços disponibilizados pela faculdade 

supracitado. O evento acontecerá no período de 15 a 17 de maio de 2017. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Este edital visa divulgar, despertar vocação científica, incentivar novos talentos 

potenciais entre os estudantes, orientar participantes quanto à submissão de trabalhos 

científicos, expor normas das apresentações dos trabalhos, realizar inscrição para o 

evento e retirar dúvidas.  

 

2. DOS OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 
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 Fomentar discussões acerca de propostas assistenciais efetivas e 

multiprofissionais no tratamento de lesões em conjunto com estudantes, 

profissionais da área da saúde e afins. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

  Debater perspectivas e desafios frente á assistência integral ao paciente 

acometido por lesões. 

  Instigar a visão reflexiva e critica sobre a temática contemplada no evento, a 

fim de que os participantes possam colocar em pratica a metodologia assistencial 

apresentada.  

 Estimular as atividades de pesquisas e produção cientifica dos profissionais e 

acadêmicos da área da saúde.  

 Favorecer a interação acadêmica entre a população universitária.  

 Articular maior participação da comunidade e da sociedade em eventos de cunho 

científico. 

 Demonstrar a importância da multiprofissionalidade na assistência de lesões, 

tendo em vista a melhoria na assistência a esse paciente.  

 Contribuir para a melhoria da assistência no tratamento de lesões.  

 Promover educação permanente dos atuais e futuros profissionais da área de 

saúde. 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 Público alvo 

 

Profissionais, professores e acadêmicos de saúde que visam aprofundar seus 

conhecimentos no tratamento de lesões, pesquisadores, representantes e empresas do 
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segmento de saúde e bem-estar que desenvolvem atividades na área e afins, que atuam 

direta ou indiretamente e lidam com pacientes acometidos por lesões de variados tipos. 

 

3.2 Direitos do participante 

 

Cada participante terá direito a participar das palestras, mesas-redondas, um 

mini-cursos (ler 5.1. Da Inscrição), e rodas de conversa, além das demais atrações do 

evento. Poderá submeter dois trabalhos como autor-relator, sendo que cada trabalho 

deverá ter no máximo 05 autores incluindo o orientador. A participação como coautor é 

ilimitada. 

 

4. PROGRAMAÇÃO 

 

O evento será realizado no período de 15 a 17 de maio de 2017 na Faculdade 

Vale do Salgado-FVS, sendo a solenidade de abertura no Auditório da referida 

instituição em Icó - CE. Serão realizadas apresentação de trabalhos científicos, 

apresentações culturais, mini-cursos, mesas-redondas e palestras; A programação 

completa, com horários respectivos, será publicada no site da faculdade, nas redes 

sociais do evento, fixação e disponibilização de panfletos nos flanelógrafos e na 

recepção da instituição com material impresso. 

A programação do evento será instituída nos seguintes dias e programação 

prévia: dia 15/05 – manhã – credenciamento; - tarde - apresentação dos trabalhos 

científicos; 16/05 – manhã – abertura do evento com programação cultural, palestras e 

mesa-redonda; -tarde- serão oferecidos minicursos; 17/05 – manhã- encerramento do 

evento e premiação dos artigos científicos. OBS: Temas das palestras, mesas redondas e 

minicursos ainda não estabelecidas, em fase de organização. 

 

5. DA INSCRIÇÃO 
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As inscrições deverão ser realizadas via formulário online no site da faculdade 

http://www.fvs.edu.br/ ou por meio da inscrição presencial nas dependências da 

instituição.  

 Em caso de inscrições via formulário online, o pagamento deve ser realizado 

por meio de depósito nominal para: agência: 2199-7, conta poupança 

(variação 51): 19.986-9, Banco do Brasil, pessoa física: Valéria Pereira 

Bernardino. 

 A confirmação da mesma será após o envio do comprovante de depósito para 

o email: Isimposioemdermatologia@gmail.com.  

 Após o recebimento do comprovante, a comissão organizadora enviará um 

email para o participante como confirmação do pagamento.  

 Em caso de inscrições presenciais o pagamento é imediato para a comissão de 

finanças.  

 

5.1 Taxa de inscrição para o evento 

 

 

INSCRIÇÕES ATÉ 05/05/2017 ATÉ 15/05/2017 

Profissionais (nível 

superior e médio) 

40,00 45,00 

Estudantes de Graduação 

e Pós-Graduação 

30,00 35,00 

 

 Os inscritos terão direito a participar de Palestras, Mesas-Redondas, e 

apresentação de trabalhos científicos; 

 Os primeiros inscritos e pagos terão suas vagas garantidas nos mini-cursos. Por 

ordem de inscrição confirmada e paga. 

 

5.3 Prazo para inscrição 

http://www.fvs.edu.br/
mailto:Isimposioemdermatologia@gmail.com
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 Período de inscrição: 10 de abril de 2017 até o dia do evento. 

 Submissão de trabalho: 10 de abril de 2017 até 30 de abril de 2017. 

 

 

6. TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

As normas para realização, submissão e apresentação dos trabalhos científicos 

estão disponíveis no edital de Submissão dos Trabalhos Científicos. 

 

7. COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

A comissão do evento é dividida em seis grupos: comissão geral, patrocínio e 

recursos, marketing, secretariado, científico e monitoria. 

Obs.: Cada comissão deve ter um coordenador responsável por manter a interações 

entre as comissões repassando informações e atividades que estão sendo trabalhadas.  

 

7.1 Organização geral 

 

Responsável pela realização do simpósio em sua estrutura geral, coordenando, 

supervisionando e promovendo a integração dos trabalhos desenvolvidos por todas as 

comissões; Elaboração do relatório final das atividades realizadas no simpósio, devendo 

contar com a colaboração dos Coordenadores de Comissão; Definir a programação do 

evento: palestras, mesas redondas e mini-cursos; Contactar com palestrantes e 

professores sobre disponibilidade na participação do evento. 

 

Participantes: 

 

Caroline Torres da Silva Cândido 

Kerma Márcia Freitas 
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7.2 Comissão científica 

 

Tem como atribuições: estabelecer as normas para apresentação dos resumos, 

preparar a infraestrutura necessária para apresentações dos trabalhos científicos no 

evento, bem como selecionar a comissão julgadora, elaborar e divulgar as regras do 

presente edital.  

Observação: A Comissão Científica poderá, se julgar necessário, convidar profissionais 

especializados para avaliar os trabalhos científicos na apresentação; Aos profissionais 

citados no parágrafo anterior deverão ser concedidos certificados de avaliadores de 

trabalhos científicos do simpósio.  

 

Participantes: 

 

Dayane Vanessa Santana Custódio 

Jonas Lima Dias 

Josué Barros Júnior   

Maria Isabely Cavalcante Martins 

Mayara Aires Dantas da Silva 

 

7.3 Comissão de patrocínio e recursos 

 

Esta comissão terá como funções: solicitar recursos às Instituições Financeiras, 

desde a elaboração do projeto até a prestação de contas; Captar recursos financeiros 

junto às empresas e indústrias;  

Observação: Os recursos captados para o simpósio não poderão ser desviados para 

outras atividades não relacionadas à sua realização.  
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Participantes: 

 

Paulo Roberto Batista Monte 

Valeria Pereira Bernardino 

 

7.4 Comissão de apoio, divulgação e marketing 

 

Funções: Definição e preparação de logotipos e folders; Responsável pela 

abertura, continuidade e divulgação do site e páginas em redes sociais do evento; 

Definição de pontos de degustação e contatos com patrocinadores; Programação da 

sessão de abertura. 

 

Participantes: 

 

Lilian Mirian Almeida Moreira 

Maria Isabely Cavalcante Martins 

Priscila Cosmo Fernandes  

 

7.5 Secretaria 

 

Responsável pelas inscrições e credenciamentos (no início do simpósio); 

confecção de convites para os possíveis palestrantes e professores, elaboração e emissão 

de certificados dos palestrantes, avaliadores, apresentadores de trabalho científico e 

participantes do simpósio. 

 

Participantes: 

 

Alex Alencar da Silva 

Emiliane de Lima Fernandes 
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Jaiane Pereira Martins 

 

7.6 Monitoria 

 

Participantes: 

 

Lilian Mirian Almeida Moreira 

Priscila Cosmo Fernandes  

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Caroline Torres da Silva Cândido 

Coordenadora do 1º Simpósio em Dermatologia 

 


