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EDITAL 01/2018 

 

 

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

Fisioterapia e Comissão Organizadora torna público o presente edital de participação e 

submissão de trabalhos científicos para o I CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE 

FUNCIONAL. O evento realizar-se-á nas dependências da própria instituição no período de 

06 a 08 de setembro de 2018.  

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

Este edital visa divulgar, organizar e orientar os participantes do evento sobre os 

objetivos, critérios de participação, inscrição e submissão de trabalhos para apresentação. 

  

2. DOS OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo geral  

 

Reunir estudantes e profissionais da área da saúde e afins para debater propostas assistenciais 

efetivas no âmbito da saúde funcional, dermatologia clínica e estética, de forma 

interprofissional. 

 

2.2 Objetivos específicos  

▪ Discutir os desafios e perspectivas relacionados a assistência em saúde funcional; 

▪ Estimular uma visão crítica e reflexiva sobre as temáticas abordadas, a fim de que os 

congressistas possam colocar em prática as propostas assistenciais; 
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▪ Incentivar as atividades de pesquisas de produção cientifica dos profissionais e 

acadêmicos dos cursos de graduação; 

▪ Promover a interação acadêmica entre a população universitária da região; 

▪ Promover a participação da comunidade e da sociedade em eventos de cunho científico; 

▪ Despertar a importância da interprofissionalidade na assistência em dermatologia clínica 

e estética, tendo em vista que o paciente precisa ser visto de forma holística; 

▪ Favorecer a melhoria da assistência em saúde funcional da população através da 

educação permanente dos atuais e futuros profissionais da área da saúde e afins. 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO  

 

3.1 Público alvo  

 

Profissionais, professores, estudantes (superior), pesquisadores e representantes do controle 

social que desenvolvem atividades na área da saúde e afins, que atuam direta ou 

indiretamente.  

 

3.2 Direitos do participante  

 

A inscrição no evento dará o direito de participar das palestras, mesas-redondas, minicursos 

(ler 5.0. Da Inscrição), além das atividades culturais e de exposição no evento.  

 

4. PROGRAMAÇÃO  

 

O evento será realizado no período de 06 a 08 de setembro de 2018 na Faculdade Vale 

do Salgado-FVS, sendo a solenidade de abertura no Auditório da referida faculdade em Icó - 

CE. Serão realizadas apresentações de trabalhos científicos, apresentações culturais, 

minicursos, mesas-redondas e palestras.  
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A programação completa será publicada no site do evento 

(https://icongressodesaudef.wixsite.com/icon) e Redes Sociais do evento, bem como fixação 

e disponibilização de panfletos nos flanelógrafos e na recepção da instituição com material 

impresso.  

 

5. DA INSCRIÇÃO  

 

As inscrições deverão ser realizadas via formulário online no site do evento 

(https://icongressodesaudef.wixsite.com/icon) ou nas dependências da Faculdade Vale do 

Salgado. A confirmação da inscrição será após o envio, para o e-mail 

(icongressodesaudefuncional@gmail.com), do comprovante de pagamento que deverá ser 

realizado via Depósito Identificado ou transferência, na Conta Poupança Nº 3589-0, 

Agência 4047-9, Variação 51, Banco do Brasil, ou Conta Poupança Nº 1001210-4, Agência 

5392-9 ou pagamento à vista no ato da Inscrição presencial.  

Ao enviar o email com o comprovante de pagamento seguir a instrução abaixo:  

ASSUNTO DO E-MAIL: Comprovante (Nome do Participante) ou colocar o nome do 

participante no texto do e-mail. 

 

5.1 Taxa de inscrição para o evento 

  

INSCRIÇÕES  ATÉ  

19/07/2018  

ATÉ  

15/08/2018  

ATÉ  

06/09/2018  

Profissionais (nível 

superior)  

120,00  160,00  180,00  

Estudantes  100,00  120,00  150,00  

 

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

trabalhos científicos;  
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• A inscrição no Congresso está incluso um minicurso a sua escolha, por ordem de 

inscrição confirmada.  

• Taxas para minicursos: 01 extra Minicurso R$ 30,00. 

 

5.2 Prazo para inscrição  

 

• Período de inscrição  

 

ATÉ 19.07.2018 

1º LOTE 

ATÉ 15.08.2018 

2º LOTE 

ATÉ 06.09.2018 

3º LOTE 

 

6 SUBMISSÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS  

 

Cada participante poderá submeter apenas dois trabalhos como autor-relator, sendo 

que cada trabalho deverá ter no máximo 05 autores incluindo o orientador. A participação 

como coautor é ilimitada.  

Para submissão dos trabalhos, pelo menos, o autor principal e/ou relator do trabalho 

deverá está inscrito no evento. Será cobrada uma taxa de R$ 30,00 por trabalho submetido. O 

pagamento deverá ser efetuado via depósito ou presencial e o comprovante deverá ser enviado 

para o mesmo e-mail no momento do envio do trabalho para submissão. 

As propostas de trabalho deverão indicar um dos eixos temáticos, a saber:  

T01 Saúde Funcional 

T02 Fisioterapia Dermatofuncional e Estética 

T03 Dermatologia 

T04 Saúde Coletiva 

T05 Tema Livre 
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Cada autor que desejar submeter seu resumo à avaliação deverá escolher um dos eixos 

temáticos da lista ofertada anteriormente, a categorias de submissão (Resumo simples ou 

expandido) e a forma de apresentação (Comunicação Oral ou Banner). Os trabalhos deverão 

ser enviados com o arquivo em formato de Word, salvo com o título do trabalho, para o e-

mail: subtrabalhoscongressointer@gmail.com, destacando a Categoria de submissão e a 

forma de apresentação no corpo do e-mail.  

 

6.1 Resumo Simples  

 

O tamanho do papel A4 (210x297mm), com orientação retrato, com margens esquerda 

e superior 3cm, direita e inferior, 2cm. O título do trabalho em letras maiúsculas, negrito e 

centralizado, deve ser claro e conciso, permitido pronta identificação do conteúdo do trabalho 

sendo este com no máximo 16 palavras. A indicação de autoria alinhada à direita 

acompanhada por um número sobrescrito, que deve ser referenciado como nota de rodapé, 

fornecendo informações sobre os autores, instituição de origem, grupo de pesquisa que 

participa e/ou extensão, instituição financiadora (se houver), e email dos autores.  

O Resumo simples deve ser digitado em português sem parágrafos, fonte Times New 

Roman, tamanho 12, espaçamento simples, alinhamento do texto tipo justificado, no mínimo 

250 palavras e no máximo 500. O texto deve conter: Introdução, objetivo, metodologia, 

resultados e discussões e conclusão. Ao final do resumo, inserir de três a cinco palavras-

chave, separadas entre si por ponto final.  

 

6.2 Resumo expandido  

 

O artigo deverá ser elaborado em, no mínimo, 04 (quatro) e, no máximo, 06 (seis) 

páginas. O texto deverá ser elaborado em formato Word, tamanho A4, margens 

superior/esquerda 3,0 cm e inferior/direita 2,0cm. Deve ser empregada fonte Times New 

Roman, corpo 12, justificado e espaçamento 1,5.  



 

Faculdade Vale do Salgado – FVS Rua Monsenhor Frota, 609. CEP: 63.430-000, Icó - CE. Fone: 
(88) 3561-2760 / FAX: (88) 3561-2670 

O título do trabalho deverá ser escrito em letras maiúsculas, negrito, centralizado e 

regular, fonte TIMES NEW ROMAN tamanho 16. Deixar 1 linha em branco após o título). 

Inserir o(s) nome(s) completo(s) do(s) autor(es), apenas as iniciais em maiúsculas, 

centralizado e regular, fonte TIMES NEW ROMAN tamanho 12. Deixar 1 linha em branco 

após a indicação de autoria do trabalho acompanhada por um número sobrescrito, que deve 

ser referenciado como nota de rodapé, fornecendo informações sobre os autores, instituição de 

origem, grupo de pesquisa que participa e/ou extensão, instituição financiadora (se houver), e-

mail dos autores. 

Deverá conter Resumo com no máximo 100 palavras, parágrafo único, justificado, regular 

e coluna única, fonte TIMES NEW ROMAN tamanho 10, espaço simples entrelinhas sem 

referências bibliográficas, tabelas, gráficos ou destaques de qualquer natureza. Ao final do 

resumo, adicionar entre três e cinco palavras-chave que devem ser escritas na linha seguinte, 

separadas entre si por ponto final. Deixar 01 linha em branco entre o resumo e as palavras-chave. 

Introdução (apresentação do tema e justificativa implícita), Objetivos, Metodologia, Resultados 

e Discussão (podendo inserir tabelas, gráficos ou figuras), Conclusões, Agradecimentos (sendo 

de caráter opcional) e Referências (As citações e as referências no texto devem seguir as normas 

de ABNT).  

Todos os trabalhos aprovados e apresentados na modalidade de resumo expandido serão 

publicados em anais na REVISTA ENCONTROS CIENTÍFICOS DA FVS.  

Obs.: Caso o trabalho não esteja de acordo com o padrão acima citado, será 

desclassificado. 

 

6.3 Normas para apresentação  

 

6.3.1 Banner  

 

Os pôsteres são de responsabilidade dos autores e deverão ter as seguintes dimensões: 

120cm de altura por 90cm de largura. O relator é responsável pela fixação e retirada do seu pôster, 

conforme o horário de apresentação de trabalhos direcionado pelo evento. 



 

Faculdade Vale do Salgado – FVS Rua Monsenhor Frota, 609. CEP: 63.430-000, Icó - CE. Fone: 
(88) 3561-2760 / FAX: (88) 3561-2670 

Deverão ser expostos nas dependências do evento designada pela Comissão Científica. 

Cada relator terá até cinco minutos para apresentação ao público participante e avaliadores do 

Congresso.  

 

Obs.: Na impossibilidade de apresentação no horário marcado, o autor/relator deverá 

procurar a comissão antecipadamente para resolução do caso. Caso o autor/relator 

perda ou ultrapasse o horário de exposição, sem comunicação prévia, perderá o direito 

de apresentação. Se o relator não retirar o banner no horário correto, as Comissões 

Organizadora e Científica não se responsabilizarão pelo destino dos mesmos.  

 

6.3.2 Apresentação Oral  

 

As apresentações deverão estar salvas em Pen-drive e serem entregues ao monitor da 

sala 10 minutos antes da sessão ser iniciada.  

Os trabalhos aprovados nessa modalidade serão apresentados em sessões temáticas de 

Comunicação Oral expostos em slides, reunindo em até seis trabalhos por sessão, com 

duração de 90 minutos.  

Cada relator terá até dez minutos para apresentação. Após as apresentações, haverá 

debate com os relatores e público participante presente, mediado por um coordenador 

designado pela Comissão Científica do evento.  

 

OBS: A apresentação dos trabalhos não poderá ser realizada por relatores que não 

estejam inscritos no evento, nem por outros que não sejam autores/coautores dos 

mesmos. Não será permitida a inclusão e/ou exclusão de autores/coautores após a 

apresentação dos trabalhos.  

 

6.4 Datas e prazos importantes  

 

Data limite para envio de resumos: 15 de agosto de 2018  
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Divulgação do resultado da avaliação: 27 de agosto de 2018  

Prazo para pagamento da taxa de inscrição para autores responsáveis e/ou apresentadores: 31 

de agosto de 2018.  

 

7. COMISSÕES DO EVENTO  

 

A comissão do evento será dividida por comissões, lideradas por um coordenador, e 

assim serão coordenadas pela organização geral formada por docente da Faculdade Vale do 

Salgado. Serão seis comissões: comissão científica; patrocínio; de apoio, divulgação e 

marketing, secretaria e monitoria. Cada Comissão deverá ter um Coordenador, que terá as 

seguintes atribuições: Coordenar os trabalhos de sua Comissão; Convocar os membros de sua 

Comissão para as reuniões de desenvolvimento dos trabalhos; Responder pelo andamento das 

atribuições de sua Comissão; Informar aos membros de sua Comissão sobre o andamento das 

demais Comissões; Promover a integração dos trabalhos das demais Comissões, como 

membro da Comissão Executiva.  

 

7.1 Organização geral  

 

Responsável pela realização do Congresso 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 congresso, devendo 

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

palestras, mesas redondas e minicursos; Contactar com palestrantes e professores sobre 

disponibilidade na participação do evento.  

Participantes:  

Carolina Gonçalves Pinheiro 

Renata Pinheiro de Santana 
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7.2 Comissão Organizadora  

 

Responsável pela organização do evento de modo geral, supervisionando e 

promovendo a integração dos trabalhos desenvolvidos por todas as Comissões; Apoio nas 

tomadas de decisões junto aos Coordenadores do evento; Elaboração do relatório final das 

atividades realizadas no congresso, devendo contar com a colaboração dos Coordenadores de 

Comissão. 

Participantes:  

Carolina Gonçalves Pinheiro 

Renata Pinheiro de Santana 

Jeynna Suyanne Pereira Venceslau 

Gracilene Nogueira Moura 

Moacir Rodrigues Serpa Neto 

 

7.3 Comissão Científica  

 

A Comissão Científica terá como funções: Estabelecer as normas para apresentação do 

resumo; Estabelecer as normas para apresentação do resumo expandido; Estabelecer as 

normas para apresentação dos trabalhos, oral ou painel; Estabelecer os prazos para entrega de: 

resumo e resumo ampliado para avaliação; Avaliar os trabalhos científicos para apresentação; 

Integrar-se com a comissão de programação para ajudar na organização da programação 

científica do evento.  

Participantes:  

Ana Carolina Lustosa Saraiva 

Rayanne de Sousa Barbosa 

Moacir Rodrigues Serpa Neto 

Gracilene Nogueira Moura 

Raynanda Kamila Alves de Oliveira 

Edinar Olinda de Oliveira 
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7.4 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; Informar e repassar à Comissão de Divulgação e Apoio, os recursos 

com fins específicos, ou seja, quando destinados à certificados, crachás, folders etc.  

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

outras atividades não relacionadas à sua realização.  

Participantes:  

Edigleudo Noberto de Castro Filho 

José Italo Monte da Silva 

Querem Hapuk Acioly Santos 

Sayonara Lima de Sousa 

Sheyla Vieira Paulino 

Viviane Ferreira da Silva 

 

7.5 Comissão de apoio, divulgação e marketing  

 

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

continuidade do site e páginas em redes sociais do evento; Definição e preparação de cartazes, 

pastas, certificados e crachás; Definição de pontos de degustação e contatos com 

patrocinadores; Divulgação do Congresso; Programação da Sessão de Abertura.  

Participantes:  

Tonny Medeiros Alves  

Lorena Késsia Alves Oliveira 

Andressa Maria Moreira da Mata 

Larissa Rodrigues Ribeiro 

Tereza Cristina Ribeiro Brito 
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7.6 Secretaria 

 

Responsável pelas inscrições (Congressistas, Oficinas, Vivências e espaços 

autogestionados) e credenciamentos (no início do Congresso); Confeccionar certificados de 

palestrantes, avaliadores, apresentadores de trabalhos científicos e participantes do congresso.  

Participantes:  

Luana da Silva Cardoso 

Maria Késlya Hygea Lopes Bezerra 

Wanderleia Sannya David Alencar  

Gabriela Oliveira de Freitas 

Iasmyn Alexandre de Queiroz 

Thereza Luiza Saraiva Barboza 

Simara Castro de Sousa 

Letícia Costa Nogueira 

Isadora Reinaldo da Silva 

Jayane Karine Tomé de Lima 

 

 

7.7 Monitoria  

 

Os monitores selecionados serão vinculados a cada comissão conforme lotação 

definida pela Comissão Organizadora.  
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8 DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Os casos omissos ou não previstos pelo presente Edital serão submetidos à avaliação 

das Comissões Geral e Organizadora.  

 

Carolina Gonçalves Pinheiro 

Renata Pinheiro de Santana 

 

Coordenação do I Congresso Internacional de Saúde Funcional,  

II Simpósio de Dermatologia e I Jornada Dermatofuncional 

 


