
 

  

 

 

 

 

 
EDITAL 

 
 
A Coordenadoria do Estágio Curricular I em Enfermagem da Universidade Federal do Piauí 
juntamente a Secretaria Municipal de Saúde de Picos - Piauí, tornam público o presente 
edital, referente a I Mostra de Experiências Exitosas na Atenção Básica: “Fortalecendo 
a relação entre ensino e serviço”. O evento será realizado no dia 07 de julho de 2017 no 
Auditório Fontes Ibiapina do Campus Senador Helvídio Nunes de Barros, Universidade 
Federal do Piauí (UFPI), na cidade de Picos - PI. 
 
O evento tem por objetivos: 
I. Divulgar os projetos e atividades desenvolvidos pelos acadêmicos de enfermagem do 8° 
período nas Estratégias de Saúde da Família da cidade de Picos-PI para que a comunidade 
acadêmica conheça sua importância e amplitude;  
II. Despertar o interesse da comunidade acadêmica quanto aos projetos e acolher possíveis 
contribuições de docentes, discentes e profissionais da área da saúde;  
III. Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação 
do Campus Senador Helvídio Nunes de Barros; 
IV. Desenvolver ações de fortalecimento e retorno positivo a Estratégia de Saúde da Família 
da cidade de Picos-PI; 
V. Proporcionar uma discussão sobre estratégias para o fortalecimento da Atenção Básica. 
 
1. PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
 
Estarão disponíveis 250 (duzentos e cinquenta) vagas que serão preenchidas de acordo com 
as inscrições realizadas no período de 27 de junho a 07 de julho, impreterivelmente, no 
horário das 08h às 12h, 12h ás 14h e das 14h às 19h, no pátio central do Campus Senador 
Helvídio Nunes de Barros, na Universidade Federal do Piauí, cidade de Picos. 
a) A inscrição somente será realizada pelo interessado que preencherá um formulário 
pessoal. 
b) Valor da inscrição 
Estudantes e Profissionais: R$ 10,00 (dez reais); 
c) Documentação necessária no ato da inscrição: Cópia do RG  



 

  

 

 

 
2. DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 
 
a) Serão aceitos trabalhos na forma de resumo simples: Pesquisa de Campo, Revisão de 
literatura ou relatos de experiência que tragam como objeto de estudo a Atenção Básica à 
Saúde. 
b) O texto deve ser organizado em Título, Autores, INTRODUÇÃO, OBJETIVOS, 
METODOLOGIA, RESULTADOS, CONSIDERAÇÕES FINAIS (devem ser escritos no resumo de 
forma estruturada) e PALAVRAS-CHAVES. 
c) Não devem ser incluídas do texto tabelas e/ou figuras. 
d) O texto deverá ser formatado para um tamanho de página A4, com margens superior, 
inferior, esquerda e direita de 2,5 cm. Deve ser empregada fonte Times New Roman, 
tamanho 12, texto justificado. O espaçamento entre as linhas deverá ser simples e escrito em 
parágrafo único. 
e) O TÍTULO do trabalho em letras maiúsculas, utilizando fonte Times New Roman, 
tamanho 14, em negrito, centralizado. 
f) Após duas linhas (espaços) do Título, devem aparecer os Nomes Completos dos 
Autores, em fonte Times New Roman, corpo 12, localizados do lado direito um abaixo do 
outro e grafados somente com as primeiras letras maiúsculas. Sublinhar o nome do 
RELATOR. Fazer chamada com número arábico sobrescrito, após o último sobrenome de 
cada autor, para indicar a formação acadêmica, titulação, afiliação, participação em grupos 
ou projetos de pesquisa, contemplação com bolsa de pesquisa (OS BOLSISTA PIBIC E ICV 
DEVEM COLOCAR OBRIGATORIAMENTE ESTA INFORMAÇÃO) e o endereço eletrônico (e-
mail) apenas do RELATOR. O orientador deve ser o último autor a ser listado. 
g) Os Resumos devem ter no máximo 400 (quatrocentas) palavras. 
h) Logo após o Resumo, utilizar a expressão “Palavras-chave:” e, na mesma linha que 

ela, devem ser incluídas, no mínimo, três e, no máximo, cinco termos separados por 

“ponto”. USAR os Descritores em Ciências da Saúde (DECS). 

i) Os trabalhos devem ser enviados para o e-mail mostrabasica2017@gmail.com, no 
período de 27 de junho a 01 de julho de 2017. Trabalhos sem inscrição não serão aceitos.  
j) Será aceito um resumo por inscrito na qualidade de RELATOR.  Cada resumo poderá 
ter até 06 autores, incluindo o relator e o orientador. O RELATOR DEVERÁ ESTAR 
INSCRITO NO EVENTO, OBRIGATORIAMENTE. 
k) O resultado dos trabalhos selecionados será divulgado no dia 03 de julho de 2017, 
através do e-mail do relator. 
 
3. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS  
 
a) Os trabalhos selecionados devem ser apresentados em banner (120 x 90 cm), no 
seguinte formato: título em negrito; nome(s) do(s) autor (es); introdução; objetivos; 
metodologia(s); resultados; considerações finais. 
b) Cada trabalho terá, no máximo, 10 minutos para sua apresentação. 
c) Só terão direito ao certificado de apresentação do trabalho, os autores cujos 
trabalhos, tenham sido efetivamente apresentados e avaliados.  
 
 



 

  

 

 

4. DOS CERTIFICADOS 
 
a) Serão emitidos certificados com carga horária total de 10 horas 
b) O certificado será enviado para o e-mail do relator do trabalho. 
 
 
5. CLAÚSULA DE RESERVA 
 
A comissão Organizadora do evento reserva-se o direito de resolver os casos omissos, bem 
como as situações não previstas no presente Edital. 



 

  

 

 

ANEXO I - PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA 

 

CREDENCIAMENTO – 08:00 às 8:30 horas 

ABERTURA – 8:30 às 9:00 horas 

Coordenador do curso de Enfermagem, Coordenadora do Estágio Supervisionado, 

Coordenadora do curso de Medicina, Coordenadora do curso de Nutrição e 

Representante da Secretaria Municipal de Saúde. 

PALESTRA - 09:00 às 09:40 horas  

 Estratégia de Saúde da Família como espaço de formação em saúde: Fortalecendo as 

relações entre o ensino e serviço. 

 

INTERVALO – 09:40 ÀS 10:00 HORAS (Apresentação do Grupo mais sorriso mais 

saúde) 

 

MESA REDONDA – 10:00 ÁS 12:OO HORAS 

Estratégias para fortalecimento da Atenção Básica: um olhar multiprofissional  

 

Eixos: 

 A importância da avaliação e do planejamento para o fortalecimento da Atenção 

Básica  

 Potencialidades da Atenção Primária à Saúde em Cuba: relato de uma experiência 

internacional  

 Contribuições do Núcleo de Apoio a Saúde da Família na garantia da integralidade 

assistencial na Atenção Básica  

 

APRESENTAÇÕES DOS TRABALHOS – 14:00 ÀS 16:30 HORAS 

 

ENCERRAMENTO COM PREMIAÇÃO DOS MELHORES TRABALHOS – 17:00 ÀS 18:00 

HORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ANEXO II - MODELO PARA ELABORAÇÃO E SUBMISSÃO DO RESUMO SIMPLES 

 

 

INSERIR O TÍTULO AQUI: NÃO ULTRAPASSE DUAS LINHAS E 

UTILIZE PARÁGRAFO ÚNICO 

 

Autor 1 (relator) – Instituição e e-mail 

Autor 2 – Instituição 

Autor 3 – Instituição 

Autor 4 – Instituição  

Autor 5 (Orientador) – Instituição  

 

 
Resumo 

 
Inserir o resumo (TIMES NEW ROMAN, 12) INTRODUÇÃO, METODOLOGIA, 
RESULTADOS, CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS – Atenção para não ultrapassar 
as margens laterais (máximo de 400 palavras). Espaçamento 1,5. 
 
Palavras-chave: Inserir de três a cinco palavras-chave, separadas por ponto e iniciadas com letra 
maiúscula. Utilizar http://decs.bvs.br/ 
 
  
 

http://decs.bvs.br/

