
 
 
 

EDITAL Nº 03/2022 JORNADA CIENTÍFICA  2022.1 DA FACULDADE DOS PALMARES - FAP 

 

"Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS): Quais são e 
como acessar esses recursos terapêuticos?" 

 

Local Auditório da Faculdade dos Palmares 

Data 28/05/2022 

Turno Manhã e Tarde 

Vagas 100  

Carga 
Horária 

10 horas 

   
Descrição 

Devido à importância da pesquisa científica e contato com diversas temáticas 

que versam a formação profissional, a Faculdade dos Palmares vem proporcionar a 

Jornada Científica 2022.1 no dia 28 de maio de 2022.  

O tema da Jornada Científica FAP 2022.1 será "Práticas Integrativas e 
Complementares em Saúde (PICS): Quais são e como acessar esses recursos 
terapêuticos?" Será um dia de muito conhecimento, onde teremos palestras com 

profissionais com foco na temática e apresentações de trabalhos em formato oral e  

pôster.  

Com tema voltado para alusão às Práticas Integrativas e Complementares em 

Saúde, as palestras buscarão trazer um olhar para conhecimento e discussões sobre 

diversas práticas e formas de acesso. 

A origem das práticas integrativas nos sistemas públicos de saúde não é 

recente. No fim dos anos 1970, com a Primeira Conferência Internacional de 

Assistência Primária em Saúde (Alma Ata, Rússia, 1978), as primeiras 

recomendações para a implantação das medicinas tradicionais e práticas 

complementares difundiram-se em todo o mundo. No Brasil esse movimento ganhou 



 
força a partir da Oitava Conferência Nacional de Saúde (1986), e desde então 

somente se expandiu. A partir de Alma Ata a Organização Mundial de Saúde criou o 

Programa de Medicina Tradicional, objetivando a formulação de políticas em defesa 

dos conhecimentos tradicionais em saúde. Em vários de seus comunicados e 

resoluções, a OMS firmou o compromisso de incentivar os Estados-membro a 

formularem políticas públicas para uso racional e integrado das Medicinas 

Tradicionais e das Medicinas Complementares e Alternativas nos sistemas nacionais 

de atenção à saúde, bem como para o desenvolvimento de estudos científicos para 

melhor conhecimento de sua segurança, eficácia e qualidade.  

Atualmente, apesar de muito difundida, o acesso às PICS ainda não é uma 

realidade para a maioria da população, mesmo que já com ampla comprovação de 

seus benefícios.  

A ideia é trazer uma jornada que desperte a comunidade acadêmica para um 

olhar voltado para o todo, um olhar holístico que busque uma visão crítica e reflexiva 

para as PICS e formas de acesso por parte dos que necessitam. 

O evento será aberto para toda a comunidade acadêmica, terá premiações 

para os trabalhos mais bem avaliados e oferecerá certificado de participação. 

 

Inscrição 
A inscrição deverá ser feita através do link 

https://www.even3.com.br/jornadafap2022/ entre os dias 05/05/2022 a  25/05/2022.  

Para confirmação da inscrição será necessário o pagamento de uma taxa de 40,00 

reais. 

 
Submissão de resumos 

Os resumos devem ser enviados para o e-mail 

nupem@faculdadedospalmares.com.br entre os dias 02/05/2022 a 16/05/2022. Os 

resumos enviados devem concordar com as normas estabelecidas neste edital. 

Resumos fora das normas vão ser recusados. 

O autor que irá apresentar deve estar obrigatoriamente inscrito no evento. 

Apenas um apresenta o trabalho. 



 
A comissão organizadora que irá decidir quais trabalhos vão ser apresentados 

em formato de banner ou em apresentação oral. A apresentação oral deve ser em 

formato de ‘slide’ em sala indicada pelo evento.  

 

Programação 

04/05/2022 - 
25/05/2022 

Período de inscrição  

05/05/2022 - 
16/05/2022 

Submissão de trabalhos 

20/05/2022 Divulgação dos trabalhos aprovados  
 
28/05/2022- Manhã e Tarde 

09:00-09:30 Credenciamento  

09:30-10:00 Solenidade de abertura 

 
 
10:00-12:00 

 Mesa Redonda: 
 
"Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS): 

Quais são e como acessar esses recursos terapêuticos?" 
Prof. Jeane Cavalcanti 
Prof. Diogo Ramos 

12:00-13:30 Intervalo para almoço 

13:30-14:30 Apresentações orais e banner 

14:30-14:45 Coffee Break 

14:45-16:00 Atividades simultâneas 

16:00-16:30 Premiação dos trabalhos e Encerramento 
 

 

Atividades Simultâneas* 

Horário Atividades  

14:45-16:00 Acesso e uso terapêutico do Cannabis: Produção e dilemas 
legais. 
Palestrante: Sérgio  



 
14:45-16:00 Reiki, massagem ayuverda e mandala: Indicações e formas 

de realização 
Palestrante:  

*O estudante inscrito deverá optar no ato da inscrição por qual atividade 
participará no horário. 
 
Professores avaliadores dos trabalhos enviados 

Profª  

ProfªJeane Cavalcanti 

Profª Josemary Freire 

Profª  
 
Professores avaliadores da apresentação oral 

Profº Diogo Ramos 
Profº Ivaldo Menezes 
Profª Rosália Carvalho 
Profª Telma Cavalcanti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
NORMAS PARA ELABORAÇÃO DOS RESUMOS E APRESENTAÇÃO DE 

TRABALHOS 
 

1- Informações gerais 
● A apresentação de trabalhos científicos pretende promover o interesse pelo 

conhecimento científico entre os estudantes de Enfermagem da Faculdade dos 

Palmares (FAP) nos variados períodos, estimulando o aprendizado e a prática 

das atividades de pesquisa.  

● Os trabalhos submetidos serão avaliados segundo os critérios de adequação 

do trabalho à proposta do evento e o cumprimento das normas de 

apresentação definidas por este documento. 

● Trabalhos fora das normas não serão aceitos para avaliação. 

● Os alunos participantes deverão ser orientados por professores com titulação 

mínima de especialização, mestrado e/ou doutorado; 

● Cada trabalho deverá ser enviado até dia 16/05/2021, para o e-mail 

nupem@faculdadedospalmares.com.br em formato word conforme as regras 

estabelecidas neste documento. O título do e-mail deverá ser a categoria do 

trabalho (REVISÃO DE LITERATURA, RELATO DE CASO, PROJETO DE 

PESQUISA) , no corpo do e-mail por apenas o título do trabalho. 

● Os trabalhos enviados são de inteira responsabilidade dos alunos e do 

professor orientador. 

● A comissão que vai definir o formato do trabalho, oral ou banner. 

 

2 - Regras para submissão de trabalhos 
● Os trabalhos deverão abordar temas de relevância que tenham como foco as 

diferentes áreas de saúde ou área social. 

● Para envio dos resumos, os participantes precisam estar inscritos no evento. 

● O apresentador do trabalho deve ser o autor principal do trabalho. 

● É restrito apenas dois trabalhos para cada autor principal. 

● Cada trabalho deve ter no máximo 5 autores e um professor orientador. 

● Serão aceitos trabalhos nas seguintes categorias: 

○ Pesquisas de campo; 



 
○ Revisão de literatura; 

○ Relato de caso; 

○ Projeto de pesquisa. 

 

● Os autores deverão estar dispostos na seguinte ordem: autor principal, co-

autores (em ordem alfabética), orientador. 

 

3- Normas para submissão de resumos   
● O resumo deverá ser enviado em arquivo no formato Word editável  

● Tamanho da página: A4; Margens: superior e esquerda: 3 cm; inferior e direita: 

2cm;  

● Espaçamento entre linhas: 1,5. Tipo de fonte: Arial; Tamanho da fonte: 12 para 

todo o texto.  

● Título em português: deve constar na parte superior da página, em caixa alta, 

em negrito e centralizado. Quando houver subtítulo, este deve vir separado do 

título por dois pontos (:), em minúsculas e negrito. Deve conter até 20 palavras.  

● Autoria: descrever os autores na primeira linha abaixo do título, na seguinte 

ordem: autor principal (apresentador), coautor(es) e orientador(es), segundo 

as normas de Vancouver.  

● Identificações: abaixo do(s) nome(s) do(s) autor(es) deverão ser colocadas as 

identificações, conforme segue: qualificação profissional (graduação ou 

docente), Instituição por extenso, nome da Cidade, UF, país e o e-mail do autor 

principal  

● O resumo deverá ser estruturado, redigido em parágrafo único sem recuo, 

contendo até 350 palavras e em formato justificado.  

● O resumo deve ser estruturado, com os seguintes itens, destacados em negrito 

e em letra minúscula, sendo a primeira letra em maiúscula: Introdução, 

objetivo, metodologia, resultado e conclusão. 

● No final do texto devem vir os descritores. Deverá conter no mínimo três e no 

máximo cinco descritores, separados por ponto e vírgula e com a primeira letra 

maiúscula. Todos os descritores devem ser retirados do DECS; 



 
● O texto não deve conter capas, tabelas, gráficos, figuras ou notas de rodapé 

no resumo. 

 

4- Regras para apresentação dos trabalhos 
● As apresentações deverão ser no formato oral ou em banner; 

● Para trabalhos no formato oral o layout da apresentação deve ser o padrão 

preconizado pela instituição (o aluno deve solicitar ao professor orientador o 

layout dos Powerpoint);  

● Para trabalhos em banner. O formato padrão ABNT é 90cm x 120cm, 

orientação retrato (Vertical). 

● As informações do trabalho apresentadas devem ser iguais às que foram 

enviadas no resumo aprovado; 

● O tempo de apresentação é de 10 minutos, mais 10 minutos de arguição dos 

avaliadores. 

● A ordem das apresentações serão divulgadas pela organização do evento; 

● A organização do evento não se responsabilizará por problemas técnicos do 

apresentador. 

 

5- Da premiação  
● No momento solene de encerramento do evento serão divulgados os melhores 

trabalhos apresentados; 

● Os melhores trabalhos receberão um certificado de menção honrosa em 

premiação no evento; 

● Serão conferidos certificados de menção honrosa aos 03 (três) trabalhos que 

obtiverem destaque durante as apresentações no evento. 

 

6- Da certificação 
● Todos os trabalhos apresentados receberão certificado de apresentação; 

● O certificado será encaminhado ao e-mail do autor principal. 

 

7- Das disposições finais  



 
● Para casos omissos a comissão organizadora do evento irá avaliar de forma 

individual; 

● Em casos de dúvidas a comissão organizadora fica à disposição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núcleo de Pesquisa, Extensão e Monitoria  
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