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I SIMPÓSIO EM CARDIOLOGIA: ASSISTÊNCIA INTERPROFISSIONAL  

NAS DISFUNÇÕES CARDIOVASCULARES 

FACULDADE VALE DO SALGADO 

 

EDITAL 01/2017 

A Faculdade Vale do Salgado (FVS) de Icó-CE, Curso de Bacharelado em Enfermagem 

e  a Comissão Organizadora torna público o presente edital de participação  do I 

Simpósio em Cardiologia : Assistência Interprofissional nas Disfunções 

Cardiovasculares, promovido pelo VIII semestre de enfermagem. O evento ocorrerá no 

período de 30 de outubro à 1 de novembro, tendo suas atividades realizadas na Clínica 

Escola-FVS. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Este edital tem por objetivo organizar,  orientar os participantes do evento sobre os 

critérios de participação, objetivos do evento, inscrição, submissão de trabalhos 

científicos e sanar dúvidas recorrentes. 

 

2. DOS OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

  

 Abordar o cuidado interprofissional aos pacientes com doenças 

cardiovasculares, estimulando discussões  entre profissionais/estudantes da área 

da saúde e afins, disseminando conhecimentos. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Gerar discussões acerca da importância da atuação interprofissional  nos 

procedimentos inerentes ao tratamento dos portadores de disfunções 

cardiovasculares ; 
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 Despertar a importância da interprofissionalidade na assistência em cardiologia, tendo 

em vista que o paciente precisa ser visto de forma holística; 

 

 Estimular as atividades de pesquisa e produção científica dos profissionais e acadêmicos 

da área da saúde; 

 

 Expor novas perspectivas sobre o tratamento das doenças cardiovasculares ; 

 

 Proporcionar uma interação entre acadêmicos/profissionais da área da saúde na busca de 

conhecimentos;  

 

 Estimular uma visão crítica e reflexiva sobre a temática abordada, a fim de que os profissionais/ 

estudantes possam colocar em prática as propostas assistenciais; 

 

 Envolver os acadêmicos /profissionais nas atividades do evento: palestras,  minicursos, salas 

temáticas, mesas-redondas , contribuindo para o processo de educação permanente ; 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1Público alvo 

Profissionais, professores, estudantes ( nível médio e superior). 

3.2 Direitos do participante 

Cada participante terá direito de participar das palestras, mesas-redondas, minicursos ( 

optados no momento da inscrição), bem como das demais atividades que compõe o 

evento. Poderá, também, submeter até dois trabalhos científicos como autor/relator 

principal, e de forma ilimitada como coautor( ver edital para submissão de trabalhos 

científicos). 
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4. PROGRAMAÇÃO 

 

O período de realização do evento será  de 30 de outubro à 1 de novembro de 2017. 

A abertura, bem como as subsequentes palestras/ mesas redondas,  irão ocorrer  no 

auditório da clínica escola da referida instituição, em Icó-CE. Serão realizadas 

palestras, mesas redondas , apresentação de trabalhos científicos e apresentações 

culturais. A programação completa, com todas as informações referentes as 

atividades do evento serão divulgadas por meio de panfletos, redes socais, 

divulgação presencial e site da Faculdade Vale do Salgado. 

 

No dia 30/10, MANHÃ,  teremos a abertura do evento, com realização do 

credenciamento e palestras - à TARDE ocorrerá as apresentações dos trabalhos 

científicos.; 31/10, MANHÃ, credenciamento, Mesas-redondas com profissionais de 

várias áreas, abordando a assistência multiprofissional em cardiologia; à TARDE 

ocorrerá a primeira parte dos minicursos de 8hrs; 01/11, MANHÃ, palestras com 

médicos cardiologistas / fisioterapeuta/psicólogo; premiação dos trabalhos 

científicos- TARDE, minicursos de 4hrs e segunda parte dos minicursos de 8hrs. 

 

Obs. Aguardar a programação completa, contendo os nomes das palestras/ 

palestrantes; mesas redondas, minicursos/ministrantes. Para mais informações, 

entrar em contado com a comissão por meio do e-mail do evento ( 

simposioemcardiologia@gmail.com) e ver as publicações nas redes socais do evento 

( Instagram : @isimposiocardiologia). 

 

 

5. INSCRIÇÃO 

 

As inscrições deverão ser feitas de forma presencial nas dependências da Faculdade 

Vale do Salgado ou por meio de formulário online no site  da faculdade 

https://goo.gl/faFUVB : 

 O pagamento  via formulário deve ser realizado por meio de depósito nominal para: 

agência: 0547-9, conta poupança: (variação 51) 32.502-3, Banco do Brasil, 

pessoa física: WENDSON CAVALCANTE BERNARDINO ; 

mailto:simposioemcardiologia@gmail.com
https://goo.gl/faFUVB
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 Para a confirmação efetiva do pagamento o comprovante de depósito deve ser 

enviado para o e-mail: simposioemcardiologia@gmail.com   

 

 

 Após o recebimento do comprovante, a comissão organizadora enviará um e-mail 

para o participante como confirmação do pagamento. 

 

TAXAS DE INSCRIÇÃO 

 

ESTUDANTES 

 

 Evento com minicurso de 8h, até dia 20/10: R$ 35,00; 23/10 a 30/10: R$ 40,00; 

 

 

 Evento com minicurso de 4h até 20/10: R$ 25,00; 23/10 a 30/10: R$ 30,00. 

 

PROFISSIONAIS 

 

 Evento com minicurso de 8h até o dia 20/10: R$ 45,00; 23/10 a 30/10: R$ 50,00; 

 

 Evento com minicurso de 4 h até o dia 20/10: R$ 35,00; 23/10 à 30/10 R$ 40,00. 

 

Os primeiros inscritos com confirmação de pagamento terão as vagas garantidas nos 

minicursos.   
 
 
 
 

 

 

 

6. TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

 Ver edital para submissão de trabalhos científicos. 

 

7. COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

A comissão do evento será subdividida em seis comissões (comissão científica; 

patrocínio; de apoio, divulgação e marketing, secretaria e monitoria) sendo que cada 

comissão terá seu coordenador, responsável por regular as atividades atribuídas a cada 

comissão, convocando reuniões, atuando na resolução de problemas, comunicando à 

comissão geral as decisões tomadas  pelos integrantes e realizando uma integração com 

as demais comissões. 

mailto:simposioemcardiologia@gmail.com
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7.1 ORGANIZAÇÃO GERAL 

 

A comissão geral tem como funções a coordenação de todas atividades desenvolvidas; 

supervisão dos trabalhos desenvolvidos pelas demais comissões; determinação dos 

profissionais convidados para ministrar as palestras, minicursos, mesas redondas, 

avaliação dos trabalhos científicos; elaboração do relatório final das atividades 

desenvolvidas durante o evento, junto com os coordenadores de cada comissão. 

 

Integrantes: 

Luzenir Alves de Lima 

José  Evaldo Gomes Júnior  

Josué Barros Júnior 

 

 

 

7.2 COMISSÃO CIENTÍFICA 

 

A comissão científica tem como funções: estabelecer as normas para submissão dos 

trabalhos científicos; estabelecer prazos e normas para a análise efetiva dos resumos; 

coordenar a realização das apresentações   dos trabalhos aos professores avaliadores; 

avaliar os resumos enviados para submissão, verificando se as normas estabelecidas 

pela comissão foram seguidas; e selecionar profissionais competentes para a análise dos 

trabalhos apresentados no evento, profissionais estes que receberão certificado de 

avaliadores dos trabalhos científicos do I Simpósio em Cardiologia. 

Integrantes: 

 

Josué Barros Júnior 

Wendson Cavalcante Bernardino 

Maria Gêwada Marques  

Amanda Caroline Marques de Sousa 

 

7.3 COMISSÃO DE PATROCÍNIO E RECURSOS 

 

A comissão de patrocínio e recursos tem como funções a coordenação da busca pelos 

patrocinadores; solicitação de recursos as unidades financeiras para a realização de 

ações pertinentes  para as atividades do evento; integração com a comissão de  apoio, 
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divulgação e marketing para fornecimento de recursos para a efetiva realização de suas 

ações. 

Integrantes: 
 

Nádia Lívia Bezerra de Holanda  

Joana Régia Chaves 

Regilania Silva Primo 

Eluane Teixeira Patrício  

Antônia Thaís Farias Saraiva 

Thiago Moreira da Silva 

 

 

7.4 COMISSÃO DE APOIO, DIVULGAÇÃO E MARKETING 

 

Tem como funções : atuar no desenvolvimento dos logotipos e ´folders´;  abertura e 

administração das redes sociais do evento, e-mail, e outros meios de divulgação; 

Definição dos horários; desenvolvimento das pastas, crachás, camisas , cartazes; 

divulgação do simpósio nos ambientes acadêmicos.  

 

Integrantes: 

 

Bárbara Guedes Freitas  

Daniel Pinheiro de Queiroz 

Thaís Duarte Lima  

Viviane Pereira Ferreira 

Tereza Eduarda Costa de Oliveira 

 

 

7.5 SECRETARIA 

 
Tem como funções a coordenação das inscrições; preparação ( junto com os outros 
membros da comissão) dos ambientes próprios para a realização das palestras/ mesas 
redondas/ minicursos; realização dos credenciamentos; 
Confecção dos certificados dos palestrantes/ ministrantes dos minicursos/ profissionais 
das mesas redondas / professores avaliadores dos trabalhos científicos; desenvolvimento 
dos convites oficiais. 
 
Integrantes: 
 
Andréa Alves Bomfim 

Anna Caroline de Assis Silva 
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Natália Alves da Silva 
Rosangela Danila de Sousa 
 
 
 

 

 

 

 

7.6 MONITORIA 

 

Tem como funções auxiliar em todas atividades durante a organização do evento; 

coordenar os  monitores selecionados por meio do edital de monitoria. 

 

Integrantes: 

Danielly Pereira de Lima  

Isla Vieira Diógenes  

Francisco Joacy dos Santos Monteiro 
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Luzenir Alves de Lima 

Coordenador do I Simpósio em Cardiologia 


