
EDITAL 01/2022

INSCRIÇÃO NO EVENTO E SUBMISSÃO DE TRABALHOS

O Centro Universitário Vale do Salgado – UniVS, de Icó – CE, através do Curso de
Bacharelado em Enfermagem e Comissão Organizadora torna público o presente edital de
participação e submissão de trabalhos científicos para a XIV SEMANA DE
ENFERMAGEM DA UNIVS - “A enfermagem no contexto da pandemia pelo COVID-19:
que lições aprendemos?”. O evento acontecerá de forma presencial no auditório da clínica
escola da UniVS, de 30 de maio a 01 de junho de 2022.

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 Este edital visa divulgar, organizar e orientar os participantes do evento sobre os objetivos,
critérios de participação, inscrição e submissão de trabalhos científicos para participação e
apresentações.

2 DOS OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

● Gerar produção de conhecimento acerca da ciência da enfermagem frente à pandemia
de Covid-19.

.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Difundir e discutir o protagonismo da enfermagem frente à pandemia de Covid-19;
● Debater as lições aprendidas no contexto de crise gerado pela pandemia e as

repercussões no cenário do trabalho em enfermagem;
● Disseminar produtos científicos produzidos pela comunidade acadêmica acerca do

enfrentamento à Covid-19;
● Incentivar a participação da comunidade acadêmica as atividades de ensino, pesquisa e

extensão;
● Estimular maior participação da comunidade acadêmica e sociedade civil em eventos

de cunho científico visando o desenvolvimento de senso crítico e reflexivo.

3. DA PARTICIPAÇÃO

3.1 PÚBLICO ALVO

3.1.1 Profissionais, professores, estudantes, pesquisadores e representantes do controle social
que desenvolvem atividades na área da saúde e afins, que atuam direta ou indiretamente
nestes campos.
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3.2 DIREITOS DO PARTICIPANTE

3.2.1 A inscrição no evento será inteiramente gratuita e dará aos participantes o direito de
participar das atividades propostas a seguir:

● Palestras;
● Mesas-redondas;
● Submissão de trabalhos científicos;
● Apresentação de trabalhos científicos.

4. DA PROGRAMAÇÃO

4.1 O evento será realizado no período de 30 de maio a 01 de junho de 2022 no Centro
Universitário Vale do Salgado - UniVS, sendo a solenidade de abertura no Auditório da da
Clínica Escola referida instituição em Icó - CE. Serão realizadas apresentação de trabalhos
científicos, apresentações culturais, mesas-redondas e palestras; A programação completa,
com horários respectivos, será publicada no site do Centro Universitário Vale do Salgado -
UniVS, (https://www.univs.edu.br/), site e páginas nas redes sociais do evento e do curso de
enfermagem da UniVS, fixação e disponibilização de panfletos nos flanelógrafos e na
recepção da instituição com material impresso.

4.2 A programação completa será publicada no site do evento https://www.univs.edu.br/ e
através do instagram @semaenf.univs (www.instagram.com/semaenf.univs).

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1 ORIENTAÇÕES GERAIS

5.1.1 As inscrições deverão ser realizadas das 8h do dia 04 de maio às 19h do dia 30 de
maio de 2022, via formulário on-line no link https://forms.gle/Hkv6vdZVDhFEsE3fA .
Também poderão ser feitas de forma presencial no Campus do Centro Universitário Vale do
Salgado (prédio principal), diretamente com a comissão do evento.
5.1.2 O comprovante de pagamento deverá ser anexado no ato da inscrição. O arquivo do
comprovante de pagamento deverá estar nomeado com o nome completo do participante,
conforme exemplo: "JOSÉ DA SILVA"

5.1.3 Os inscritos terão direito a participar de todas as atividades previstas para o evento.

5.1.4 No ato da inscrição o participante deverá escolher o minicurso que deseja participar. O
número de vagas dos minicursos será limitado.

5.1.5 Dúvidas atreladas a inscrição neste edital poderão ser esclarecidas por meio do e-mail
semaenfunivs.contato@gmail.com, onde o participante deverá preencher o campo assunto
com “DÚVIDA EM INSCRIÇÃO – NOME COMPLETO DO CANDIDATO”, e em seguida
proceder com a solicitação por escrito no corpo do e-mail.
5.2 TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O EVENTO
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INSCRIÇÕES ATÉ 10/05/2022 ATÉ 29/05/2022 No Local
Profissionais (nível

superior)
60,00 70,00 80,00

Profissionais (nível
médio)

40,00 50,00 60,00

Estudantes de Pós
Graduação

40,00 50,00 60,00

Estudantes de
Graduação

40,00 50,00 60,00

5.2.1 O pagamento da taxa de inscrição poderá ser realizado das seguintes maneiras: em
espécie (presencial), cartão de crédito ou débito ou pix.
Dados bancários - Banco 290 - PagSeguro Internet S.A; Conta: 28965100-2; Agência: 0001
Pix - (85)99941 3663, Nome: Kerma Márcia de Freitas

6 DA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS

6.1 ORIENTAÇÕES GERAIS

6.1.1 Cada participante poderá submeter apenas 2 trabalhos como autor-principal, sendo
que cada trabalho deverá ter no máximo 05 autores (incluindo o orientador).

6.1.2 A participação como coautor é ilimitada, e para a submissão dos trabalhos, pelo menos,
o autor principal/relator deverá estar inscrito no evento.

6.2 DOS EIXOS TEMÁTICOS

6.2.1 As propostas de trabalho deverão indicar obrigatoriamente, no ato da inscrição, um dos
eixos temáticos propostos a seguir:

EIXOS
Eixo 1 - Enfrentamento à Covid-19
Eixo 2 - Repercussões da pandemia da Covid-19
Eixo 3 - Temas Livres

6.3 DOS DESENHOS E CATEGORIAS DE SUBMISSÃO

6.3.1 Cada autor que desejar submeter seu trabalho à avaliação deverá escolher, no ato de
submissão, um dos eixos temáticos da lista apresentada anteriormente.

6.3.2 Todos os trabalhos deverão ser enviados no formato de resumo simples conforme
modelo disponibilizado pelo evento no site www.univs.edu.br .

Rua Monsenhor Frota, nº 609, Centro, CEP: 63430-000, Icó – CE
Contato: (88) 3561-9200 | Web: www.univs.edu.br

http://www.unifv.edu.br
http://www.univs.edu.br


6.3.3 Os trabalhos deverão ser enviados em dois formatos. Um arquivo em formato Word com
os nomes dos autores e outro arquivo no formato PDF sem os nomes dos autores. Os títulos
dos arquivos deverão seguir a mesma orientação, obedecendo a seguinte configuração:

DOCUMENTO TÍTULO DO ARQUIVO A SER ENVIADO
Word Nome completo do trabalho, em maiúsculo e com o nome do autor/relator.
PDF Nome completo do trabalho, em maiúsculo e sem o nome do autor/relator.

6.3.4 A submissão dos trabalhos deverá ser realizada por meio do sistema Portal Copex
https://www.fvscopex.com/copex/vitrine, através do campo de submissão dos trabalhos, e poderá
contemplar os seguintes desenhos de pesquisa:

CÓDIGO DESENHO DE PESQUISA
P01 Estudo de caso.
P02 Ensaio clínico.
P03 Pesquisa de campo (com parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa).
P04 Pesquisa experimental.
P05 Relato de experiência.
P06 Reflexão crítica.
P07 Revisões.

6.3.5 Todos os alunos e professores do Centro Universitário Vale do Salgado já estão
devidamente cadastrados no sistema Portal Copex. O padrão de acesso segue as seguintes
orientações: (1) para os professores, o login corresponde ao número do CPF e a senha
corresponde aos 03 (três) primeiros números do CPF acompanhados de @univs; (2) para os
alunos, o login corresponde ao número do CPF e a senha corresponde ao número de matrícula
do aluno.

6.3.6 Os demais participantes, que serão classificados no ato da inscrição como PÚBLICO
EXTERNO, deverão realizar o cadastro no sistema Portal Copex por meio do link
https://www.fvscopex.com.

6.3.7 Ao entrar no sistema Portal Copex, para submissão do trabalho, o participante deverá
seguir os seguintes passos: (1) no lado esquerdo Efetuar Login; (2) dentro do sistema,
acessar Eventos Científicos; (3) e em seguida, Submeter Trabalho;

6.3.8 No ato da submissão, será obrigatório informar o número do CPF de todos os autores,
incluindo o do(a) orientador(a);

6.3.9 Para submissão dos trabalhos todos os PARTICIPANTES EXTERNOS deverão estar
devidamente cadastrados no Portal Copex conforme orienta o item nº 6.2.5;
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6.4 DA APRESENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO

6.4.1 Resumo simples

6.4.1.1 Todos os trabalhos SUBMETIDOS e APROVADOS pelo corpo de avaliadores do
evento serão publicados na forma de Anais na Revista Encontros Científicos UniVS - REC |
ISSN: 2595-959X (http://www.encontroscientificos.fvs.edu.br/index.php/rec/index).

6.4.1.2 Todos os trabalhos serão apresentados na modalidade oral.

6.4.1.2 Todos os trabalhos serão rigorosamente avaliados e deverão estar integralmente de
acordo com as normas postas pelo presente edital.

6.4.1.3 O resultado dos trabalhos aprovados será publicado através do site do evento
https://www.univs.edu.br, e também por meio do instagram (@semaenf.univs)
www.instagram.com/semaenf.univs.

6.4.1.4 Serão premiados os 3 trabalhos SUBMETIDOS, APROVADOS, MELHORES
AVALIADOS e APRESENTADOS nas Redes de Conversa da XIV Semana de Enfermagem.
Estes receberão Certificado de Menção Honrosa.

6.4.1.5 Os trabalhos submetidos no Eixo Temático 3 (Temas Livres), não entrarão na análise
dos avaliadores para a premiação.

6.5 DAS NORMAS E CUSTOS

6.5.1 As normas para submissão dos Resumos Simples encontram-se disponíveis para
download no site https://www.univs.edu.br/, e deverão ser seguidas à risca (sujeito a rejeição
do manuscrito).

6.5.2 Para submissão do trabalho o autor principal deverá estar inscrito no evento. Não haverá
nenhum custo para a publicação dos manuscritos aprovados e apresentados, no entanto, a
Comissão Científica da XIV Semana de Enfermagem reitera que TODOS OS TRABALHOS
serão rigorosamente avaliados e deverão estar integralmente de acordo com as normas postas
pelo presente edital, estando sujeitos a rejeição caso as descumpram.

6.6 DA APRESENTAÇÃO NAS REDES DE CONVERSA

6.6.1 Todos os trabalhos submetidos deverão ser, obrigatoriamente, apresentados pelo
autor/relator na Rede de Conversa a qual será destinado.

6.6.2 As Redes de Conversa consistem em uma apresentação coletiva de trabalhos científicos
que se assemelham, possibilitando uma discussão sadia de experiências e conhecimentos
multidisciplinares.
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6.6.3 O ambiente que sediará as Redes de Conversa será o Campus do Centro Universitário
Vale do Salgado (UNIVS), neste sentido, é imprescindível que todos os participantes
(relatores, coautores, professores mediadores, monitores e ouvintes) desloquem-se às sala de
apresentações no dia e horário preestabelecido e publicados após a aprovação dos trabalhos.
Orienta-se, inclusive, o local, horário de início e término de cada Rede de Conversa nas
respectivas salas, bem como nos locais de divulgação anteriormente descritos.

6.6.4 Neste ambiente o autor/relator irá dispor de 10min para a EXPOSIÇÃO ORAL do
trabalho que foi submetido e aprovado no evento, e em seguida, deverá estar à disposição do
Professor Mediador e/ou participantes interessados em discutir o trabalho apresentado.

6.6.5 Todos os participantes das Redes de Conversa deverão comparecer na sala pelo menos
15 minutos antes de seu horário para entrega do arquivo a ser utilizado ao monitor da sala,
facilitando o processo de organização pelos Professores Mediadores da sala.

6.6.6 As orientações específicas para os relatores (Apresentação de Trabalhos) estarão
dispostas no site do evento, bem como, serão encaminhadas via e-mail em período pertinente.

6.7 DAS DATAS E PRAZOS

EVENTO DATA
Publicação do edital 28 de maio de 2022
Prazo de inscrição no evento 04 de maio a 30 maio de 2022
Prazo para submissão 04 a 19 de maio de 2022
Publicação do resultado 25 de maio de 2022
Cronograma com data e horário das apresentação 26 de maio de 2022
Apresentação de trabalhos 30 de maio a 01 de junho de

2022

6.8 DAS DÚVIDAS QUANTO AS SUBMISSÕES

6.8.1 Dúvidas atreladas ao presente processo de submissão e apresentação dos trabalhos
poderão ser esclarecidas por meio da Comissão Científica, através do e-mail
semaenfunivs.cientifico@gmail.com, onde o autor/relator deverá preencher o campo assunto
com “DÚVIDA CIENTÍFICA – NOME COMPLETO DO PARTICIPANTE”, e em seguida
proceder com a solicitação por escrito no corpo do e-mail.

7 DA CERTIFICAÇÃO

7.1 É de inteira responsabilidade dos participantes o preenchimento correto da ficha de
inscrição para confecção do certificado.
7.2 Será disponibilizado para participantes ouvintes um certificado de participação no evento
com 20hs.
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7.3 Para participantes que submeterem trabalhos será disponibilizado um certificado de
apresentação , contendo o nome de todos os integrantes inscritos como autores e coautores,
conforme preenchimento no ato da submissão.
7.4 Serão certificados todos os participantes das oficinas com 4h.

8 DA COMISSÃO ORGANIZADORA

8.1 ORGANIZAÇÃO GERAL

8.1.1 Os responsáveis pela realização da XIV Semana de Enfermagem em sua estrutura geral
são os membros que compõem o Corpo Docente do Centro Universitário Vale do Salgado -
UniVS, que irão coordenar, supervisionar e promover a integração dos trabalhos
desenvolvidos por todas as subcomissões que irão compor o evento, sendo eles(as):

● Cleciana Alves Cruz
● João Paulo Xavier Silva
● Kerma Márcia de Freitas
● Rafael Bezerra Duarte
● Raimundo Tavares de Luna Neto
● Rayanne de Sousa Barbosa

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

9.1 A XIV Semana de Enfermagem não se responsabilizará por despesas pessoais relativas à
participação nas atividades do referido evento, tais como o consumo de internet,
deslocamento;
9.2 Os casos omissos a este edital serão avaliados pela Comissão Organizadora da XIV
Semana de Enfermagem do Centro Universitário Vale do Salgado – UniVS, sendo as
retratações feitas por meio de erratas que serão eventualmente publicadas através do site e
Instagram do evento;
9.3 Dúvidas atreladas ao presente edital poderão ser esclarecidas por meio do e-mail
semaenfunivs.contato@gmail.com, onde o candidato deverá preencher o campo assunto com
“DÚVIDA EVENTO – NOME COMPLETO DO PARTICIPANTE”, e em seguida proceder
com a solicitação por escrito no corpo do e-mail.

_____________________________________________
RAIMUNDO TAVARES DE LUNA NETO

Coordenadora da XIV Semana de Enfermagem

_____________ ______________
CLECIANA ALVES CRUZ

Coordenador(a) da Comissão Científica

Icó – Ceará, 27 de abril de 2022.
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