
 
UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA  

UNIDADE ANANINDEUA 

 

EDITAL 

I SIM! Saúde - Seminário de Integração Multidisciplinar da Saúde.  

 

A Coordenação de cursos da UNAMA (Unidade Ananindeua) torna público o edital do I SIM! 

Saúde - Seminário de Integração Multidisciplinar da Saúde, que este ano aborda o 

tema: Produção Científica na Amazônia. Esse evento visa fomentar a pesquisa e o 

desenvolvimento científico, consolidando a posição da Instituição junto à sociedade acadêmica 

e científica local. 

O evento tem por objetivo a divulgação das atividades de pesquisa realizadas por estudantes 

de graduação da Universidade da Amazônia (UNAMA), unidade Ananindeua, desenvolvidos 

juntamente com o quadro docente desta unidade. 

 

I -  CONSIDERAÇÕES GERAIS  

1. Todos os participantes, com ou sem apresentação de trabalho científico, devem 

obrigatoriamente realizar a inscrição on line no evento, disponível no site 

extensão.unama.br, até o dia 26 de outubro de 2018. 

2. O evento apresenta caráter gratuito para todos os graduandos da UNAMA da Unidade 

Ananindeua. 

3. Os alunos (grupos de 3 a 5 alunos) que desejam participar da apresentação de trabalho 

científicos, deverão procurar um professor-orientador do quadro docente do seu curso 

(Unidade Ananindeua) para o desenvolvimento de um trabalho científico, de acordo com o 

tema e disponibilidade de vagas destacados no item III. O trabalho científico deverá ser 

enviado, primeiramente, em formato de resumo simples, conforme as normas estabelecidas 

no item II. 

4. A submissão do trabalho ao evento será realizada pelo professor-orientador. O prazo de 

entrega do resumo simples será até o dia 22 de outubro de 2018. 

5. Os melhores trabalhos por curso serão selecionados para apresentação oral. Os demais 

trabalhos irão ser apresentados no evento, em formato de poster, respeitando as normas 

estabelecidas no item II. 

6. A melhor apresentação oral e a melhor apresentação em pôster serão premiadas durante o 

evento. 

7. A participação do evento contará como carga horária complementar (CH= 12), com 

geração de certificados de participação.  

8. A divulgação da programação do I SIM! Saúde  será divulgada até o dia 20 de outubro de 

2018. 

9. O evento ocorrerá no dia 27 de outubro, de 8 às 18h, o qual contará com palestras e 

oficinas profissionalizantes, juntamente com as apresentações orais e pôsteres dos 

trabalhos científicos. 



 

II - NORMAS DE TRABALHO.   

1. As categorias de trabalhos que serão aceitos:  trabalho original, revisão de literatura, relato 

de experiência e estudo de caso. Conforme as seguintes definições: 

a. Trabalho Original: “Incluem estudos observacionais, estudos experimentais ou quase-

experimentais, avaliação de programas, análises de custo-efetividade, análises de decisão 

e estudos sobre avaliação de desempenho de testes diagnósticos para triagem 

populacional. Cada artigo deve conter objetivos e hipóteses claras, desenho e métodos 

utilizados, resultados, discussão e conclusões. Incluem também ensaios teóricos (críticas e 

formulação de conhecimentos teóricos relevantes) e artigos dedicados à apresentação e 

discussão de aspectos metodológicos e técnicas utilizadas na pesquisa em saúde pública. 

Neste caso, o texto deve ser organizado em tópicos para guiar o leitor quanto aos 

elementos essenciais do argumento desenvolvido.” 

b. Revisão de literatura: Por meio da síntese de resultados de estudos originais, 

quantitativos ou qualitativos, objetiva responder à pergunta específica e de relevância. 

Descreve com pormenores o processo de busca dos estudos originais, os critérios 

utilizados para seleção daqueles que foram incluídos na revisão e os procedimentos 

empregados na síntese dos resultados obtidos pelos estudos revisados.” 

c. Relato de experiência: “O relato de experiência é um texto que descreve precisamente 

uma dada experiência que possa contribuir de forma relevante para sua área de atuação 

(por exemplo, um curso novo ministrado sobre determinado assunto, um projeto profissional 

etc.). Ele traz as motivações ou metodologias para as ações tomadas na situação e as 

considerações/impressões que a vivência trouxe àquele(a) que a viveu. O relato é feito de 

modo contextualizado, com objetividade e aporte teórico. Em outras palavras, não é uma 

narração emotiva e subjetiva, nem uma mera divagação pessoal e aleatória. O relato deve 

trazer considerações (a partir da vivência sobre a qual se relata e reflete) que sejam 

significativas para a área de estudos em questão” 

d. Estudo de caso: “O estudo de caso é um método qualitativo que consiste, geralmente, em 

analisar um tema através da análise de uma unidade individual, tal como: uma pessoa, um 

grupo de pessoas, uma instituição, um evento cultural, etc.” 

  

2. Os trabalhos devem ser submetidos em formato de resumo, conforme o modelo abaixo:  

TÍTULO DO TRABALHO COMPLETO 

 (Título: letras maiúsculas, Fonte Times New Roman 12, negrito, centralizado, espaço simples)  

  

Nome do primeiro autor1, Nome do segundo autor1, Nome do terceiro autor1,* (Nome Completo, 

Times New Roman 11, centralizado, espaço simples) 
  

1
Nome Completo da Instituição, Unidade, Departamento, Cidade, Estado, País. 

2
Universidade da Amazônia (UNAMA), Unidade Ananindeua, Ananindeua, Pará, Brasil. 

*Autor para correspondências: email@email.com.br 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Institui%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultural


  

RESUMO 

Parágrafo único, letra Times New Roman 11, espaçamento simples, texto justificado, de 300 as 

1000 palavras. Iniciar com uma breve introdução que justifique o trabalho. Explicitar claramente o 

principal objetivo da pesquisa. Se aplicável, indicar os métodos utilizados para atingir os resultados. 

Indicar os principais resultados obtidos durante a pesquisa. Resumir as conclusões. O resumo não 

deverá conter referências. 

  

Palavras-chave: palavra-chave 1; palavra-chave 2; palavra-chave 3. [no mínimo três (3) e no 

máximo cinco (5) - evite a utilização de termos já utilizados no título do trabalho completo] 

 

3. Os trabalhos que forem selecionados para apresentação em pôster, deverão seguir o 

modelo.  

 

 
 

 

 

 

 



III - ORIENTAÇÃO 

 

1. Orientadores dos cursos da saúde. 

 

ORIENTADOR CURSO VAGAS 

(GRUPO

S DE 

ALUNO

S) 

ÁREA DE 

CONHECIMENT

O 

CONTATO 

Ana Patricia 

Cordeiro 

Enfermagem 

Farmácia  

Nutrição  

3 -Genética 

Humana: câncer/ 

Oncogenética e 

Mutagênese 

-Síndromes 

humanas 

-Histologia 

-Citologia 

anapaty2301@gmail.com 

Andressa 

Brígida 

Farmácia 3 -Plantas 

medicinais 

-Atividades 

Farmacológicas 

andressabriggida@gmail.co

m 

  

Bárbara Paiva Enfermagem 3 -Doenças 

Infecciosas e 

Parasitárias 

barbaralopespaiva@gmail.c

om 

Barbara Brasil Enfermagem 

Biomedicina 

3 -Genética 

Humana -

Imunologia -

Doenças 

infecciosas e 

parasitárias  -

Biologia 

Molecular. 

biomedicinabarbara@gmail.

com 

  



Bruna Panarra Enfermagem 3 -Saúde da Mulher 

e da Criança 

-Sistematização 

da Assistência de 

Enfermagem 

-Educação em 

Saúde 

-Saúde Coletiva 

bruna.baces@gmail.com 

Bruno José 

Martins 

Farmácia 

Enfermagem 

Biomedicina 

2 -Doenças 

parasitárias 

causadas por 

protozoários e 

helmintos 

-Tratamentos de 

doenças 

parasitarias 

utilizando plantas 

medicinais 

bj9611@gmail.com 

Bruno Pinheiro Farmácia 3 Farmacologia brunogpinheiro1@gmail.co

m 

Carlos Eduardo 

Bastos 

Enfermagem 

Farmácia 

Nutrição 

3 -Genética 

Humana 

-Patologia Geral 

carlosedu.bastos@gmail.co

m 

Daniele Farias Nutrição 3 -Doença de 

Chagas por 

transmissão oral. 

–Nutrição 

-Microbioma 

danifarias.nutri@gmail.com 



Daniele Nunes Enfermagem 3 -Epidemiologia, -

Vigilância em 

saúde 

- Infecões 

relacionada a 

assistência a 

saúde 

Saúde indígena 

nunes.danielem@gmail.co

m 

  

Ewerton da Silva Farmácia 2 -Química 

orgânica de 

produtos naturais 

ewertonafonso25@gmail.co

m 

Frederico Neves Farmácia 

Enfermagem 

Biomedicina 

3 -Bioquímica 

-Parasitologia -

Hematologia 

freddanlu@gmail.com 

Ingrid Cascais Farmácia 3 -Controle de 

qualidade 

biológico 

(microbiologia) 

em produtos 

farmacêuticos e 

cosméticos 

icascaes12@hotmail.com 

João Paulo 

Bastos 

Farmácia 3 -Farmacologia e 

toxicologia de 

produtos naturais. 

joao_paulloo@hotmail.com 

  

Joyce Freitas Enfermagem 2 -Saúde da 

Criança 

joycecp_freitas@hotmail.co

m 

Leonilde Oliveira Fisioterapia 2 -

Geoprocessamen

to 

-Vigilância em 

saúde 

-Epidemiologia 

-Gestão em 

saúde  

-Educação em 

fisioterapia.ananindeua@un

ama.br 



saúde 

Lilianne Freitas Fisioterapia 3 -Treinamento 

resistido, 

funcional e 

reabilitação. 

liliannefreitas@gmail.com 

Luiz Cunha Farmácia 

Enfermagem 

2 -Genética 

Humana 

luizraymond@gmail.com 

Paulo Panarra Farmácia 3 -Química 

Medicinal 

-Biotecnologia 

aplicada a Saúde 

paulo.panarra@gmail.com 

Priscilla Maia Nutrição 3 - Ciência e 

Tecnologia de 

alimentos 

-Segurança 

Alimentar 

Priscilla_maia@yahoo.cm.b

r 

Rafaela Alves Nutrição 

Biomedicina 

3 -Bioquímica 

-Microbiologia -

Tecnologia de 

alimentos -

Segurança 

alimentar   -

Bromatologia  

(análise de 

alimentos) 

rafaela.balves@gmail.com 

Rodrigo Monte Enfermagem 

Farmácia 

Nutrição 

Biomedicina 

Fisioterapia 

5 -Doenças 

Infecciosas e 

Parasitárias na 

Amazônia 

- Patologia 

carlos.rodrigo.monte@gmail

.com 



Rodrigo Oliveira Enfermagem 

Farmácia 

Nutrição 

Biomedicina 

 

3 - Microbiologia 

-Saúde Ambiental 

rodrigooliveira01@gmail.co

m 

Samara Gomes  

Enfermagem  

Farmácia 

3 -Agentes 

Infecciosos e 

Parasitários 

-Imunologia 

-Patologia 

samara_tatielle@yahoo.co

m.br 

  

Sergio Torres Farmácia 5 -Fitoterápicos sergiolft@hotmail.com 

  

Suziane Santos Enfermagem 3 -Doenças 

Infecciosas e 

Parasitárias -

Epidemiologia -

Controle de 

Infecção 

Hospitalar. 

sucorrosantos@gmail.com 

Tais Gabbay Farmácia 3 -Farmacotécnica taisgabbay@gmail.com 

  

Hermogenes 

Neto 

Fisioterapia 3 -Terapia 

Intensiva, -

Reabilitação 

Cardíaca e 

Pulmonar 

-Fisioterapia 

Cardiorrespiratóri

a 

hermogenesn@gmail.com 

 

 

 



 

IV - CRONOGRAMA 

 

 

ETAPA DATAS 

Entrega do resumo científico 22 de outubro.  

Inscrição no evento Até dia 24 de outubro. 

Evento        27 de outubro. 

 


