
	  
FACULDADES	  BRASIL	  INTELIGENTE	  S/S	  LTDA.	  

MANTENEDORA	  

	  
	  

	  
	  

Faculdades	  Brasil	  Inteligentes	  S/S	  LTDA	  –	  17.558.597/0001-‐97	  
Av.	  Tavares	  Bastos,	  1313	  -‐	  Bairro	  Marambaia	  -‐	  CEP:	  66.615-‐005	  -‐	  Belém	  -‐	  PA.	  

Contato:	  +55	  91	  3231-‐1002	  -‐	  contato@faculdadecosmopolita.edu.br	  
	   	   Página	  1	  de	  4	  

	  

FACULDADE COSMOPOLITA  

II JORNADA CIENTÍFICA  

 

 

DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA SAÚDE: INTERDISCIPLINAR E 
TRANSDISCIPLINAR  

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

A Coordenação da II Jornada Científica torna público o presente edital de submissão de 
trabalhos científicos, visando a seleção de trabalhos para apresentação conforme a 
programação da Jornada Científica de Ciências da Saúde, que ocorrerá entre os dias 25 
e 26 de maio de 2017, na Faculdade Cosmopolita em Belém – Pará:  

1. A II Jornada Científica de Ciências da Saúde terá como tema DESAFIOS E 
PERSPECTIVAS DA SAÚDE: INTERDISCIPLINAR E TRANSDISCIPLINAR; 

2. Todos os interessados podem participar do processo de submissão, no entanto os 
trabalhos deverão ser inéditos nas áreas do eixo temático e deverão ser orientados por 
professor universitário pertencente ao quadro docente dos cursos de Biomedicina, 
Farmácia, Enfermagem e Fisioterapia da Faculdade Cosmopolita;  

3. Os trabalhos serão na modalidade pôster e comunicação oral, sendo permitido no 
máximo 05 (cinco) autores e coautores por trabalho após recebimento de carta de aceite 
pela Coordenação da II Jornada Científica;  

4. Os trabalhos serão aceitos obrigatoriamente em obediência ao semestre acadêmico de 
seus autores e coautores em observância às seguintes diretrizes dos eixos temáticos:  

ÁREAS BÁSICAS: ALUNOS DE PRIMEIRO E SEGUNDO SEMESTRES  

Eixo temático: Ciências Biológicas e da Saúde: conteúdos teórico – práticos de bases 
moleculares e celulares dos processos normais e alterados, da estrutura e função dos 
tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos.  
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ÁREAS PRÉ PROFISSIONALIZANTES: ALUNOS DE TERCEIRO 
SEMESTRE  

Eixo temático: estudo do homem e suas relações sociais, processo saúde – doença e suas 
múltiplas determinações contemplando a integração dos aspectos psico sociais, 
culturais, filosóficos, antropológicos e epidemiológicos norteados pelos princípios 
éticos. Conhecimentos relativos às políticas de saúde, educação, trabalho e 
administração.  

5. Os trabalhos são de total responsabilidade de seus autores e coautores, em obediência 
aos princípios de ética e direitos autorais;  

6. Os trabalhos serão submetidos ao Comitê Científico e poderão ser aceitos ou não para 
publicação na II Jornada Científica. A decisão do Comitê Científico tem prevalência 
pelo exercício de soberania e independe de recursos de autores e coautores dos 
trabalhos.  

7. Serão excluídos os trabalhos que:  

7.1 – Não atendam as determinações dos eixos temáticos;  

7.2 – Na descrição de projetos de pesquisa, não apresentam resultados;  

7.3 –  Apresentem resumos sem revisão gramatical, ortográfica, de digitação e de 
conteúdo;  

7.4 – Deixem de atender as regras do edital.   

8. Os resumos dos trabalhos devem ser enviados para avaliação, exclusivamente pelo e-
mail jornadacosmosaude@faculdadecosmopolita.edu.br até o dia 21 de maio de 2017 às 
23:59;  

9. Os autores e coautores devem submeter os trabalhos de acordo com as normas da 
ABNT;  

10. Cronograma com as datas importantes:  

Início do período de submissão dos 
trabalhos  

02 a 21 de maio  

Prazo final de submissão dos trabalhos  
 

21 de maio até as 23:59 

Divulgação dos trabalhos aceitos na 
Jornada  

23 de maio 

Divulgação da programação de 24 de maio  
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apresentação  
 

11. As dúvidas referentes aos eixos temáticos, serão dirimidas pelo Comitê Científico:   

11.1. Cursos Integrados: Prof. Ademir Ferreira da Silva Júnior;  

11.2. Curso de Fisioterapia: Prof. Fábio Falcão; 

11.3. Curso de Biomedicina: Profa. Vanessa Galúcio; 

11.4. Curso de Farmácia: Prof. Luan Sena;        

11.5. Curso de Enfermagem: Profa. Paula Valéria Dias Pena.  

 

12. As orientações metodológicas para elaboração de resumo simples e expandido serão 
ministradas em formas de mini curso pelo Professor Dr. Ademir Ferreira Júnior nas 
datas de 11 e 18 de maio de 2017, das 16:00 às 18:00. Aos participantes inscritos, serão 
computadas 04 horas de atividades complementares.  

 

 

Patrícia Lima 

Diretora Acadêmica da Faculdade Cosmopolita  

 

 

Tereza Reis  

Coordenadora dos Cursos de Ciências da Saúde da Faculdade Cosmopolita  
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