
 

 
 

FACULDADE DO VALE DO JAGUARIBE 

IX ENCONTRO REGIONAL DE ENFERMAGEM – FVJ 

EDITAL Nº 04/2019 

 

A Faculdade do Vale do Jaguaribe (FVJ) torna pública a abertura das inscrições para o 

IX Encontro Regional de Enfermagem (EREEN) e estabelece normas relativas a 

participação na III Feira Científica e de Arte na Enfermagem (FECAREN).  

A Direção Geral da Faculdade do Vale do Jaguaribe - FVJ, no uso de suas atribuições 

legais e regimentais, torna público, para conhecimento dos interessados, o presente edital 

referente a inscrições e estabelece normas relativas à participação no IX Encontro Regional 

de Enfermagem (EREEN), que será realizado no período de 27 a 30 de maio de 2019, no 

Campus da Faculdade do Vale do Jaguaribe, em Aracati-CE.  

 

1. IX ENCONTRO REGIONAL DE ENFERMAGEM (EREEN)  

 

O IX Encontro Regional de Enfermagem (EREEN) representa a consolidação de 

espaço propício a discussões acerca das diversas formas de atuação do Profissional de 

Enfermagem expressas em palestras, oficinas, minicursos, trabalhos científicos, apresentações 

artísticas e culturais. O evento objetiva congregar professores, estudantes, profissionais da área 

da Enfermagem e áreas afins para refletir e debater os desafios da equipe interdisciplinar no 

tocante a promoção do cuidado, ético e humanizado. 

 

2. OBJETIVOS  

 

A dinâmica utilizada durante as atividades se voltará ao efetivo atingimento dos 

objetivos propostos: 

 

2.1 Oportunizar aos acadêmicos a vivência com as temáticas mais relevantes para Enfermagem, 

na atualidade; 



 

 
 

2.2 Divulgar a Faculdade Vale do Jaguaribe - FVJ, especialmente, o curso de Enfermagem, 

enfatizando as pesquisas realizadas pelos docentes e discentes do curso;   

2.3 Proporcionar participação de profissionais da área da saúde que compõem o entorno da FVJ, 

especialmente da Região do Vale do Jaguaribe e Litoral Leste; 

2.4 Estimular o protagonismo dos Acadêmicos de Enfermagem para o exercício da prática, a 

partir do conhecimento adquirido, tornando-o capaz de liderar sua equipe de trabalho; 

2.5 Promover a interação entre docentes, discentes e profissionais de diversos serviços através 

da socialização de experiências, contribuindo para o desenvolvimento intelectual, 

acadêmico e cultural da cidade e da região; 

2.6 Estabelecer a integração entre ensino-pesquisa-extensão com docentes e discentes da FVJ; 

2.7 Instigar reflexão acerca das Políticas Públicas para Enfermagem no atual contexto da saúde 

brasileira. 

 

3 PÚBLICO ALVO 

 

3.1 Estudantes de Enfermagem (graduação e nível técnico) e demais discentes que se 

interessarem pelas temáticas abordadas. 

3.2 Profissionais de Enfermagem; 

3.3 Profissionais de Saúde e área afins.  

 

4 ÁREAS DE CONHECIMENTO 

 

Áreas de conhecimentos relativas a Enfermagem, considerando as linhas de pesquisa do 

Curso e temáticas definidas na Semana Brasileira de Enfermagem 2019, a partir do tema 

central: “A ENFERMAGEM E OS SENTIDOS DA EQUIDADE”. 

 

4.1 Linhas de Pesquisa do Curso de Enfermagem: 

4.1.1 Enfermagem e Sistemas corporais 

4.1.2 Práticas do cuidado no ciclo de vida e subjetividade em Enfermagem 

4.1.3 Planejamento e gestão da saúde e nos serviços de Enfermagem 



 

 
 

4.1.4 Epidemiologia e políticas públicas em saúde 

4.1.5 Enfermagem, educação, trabalho e saúde 

4.1.6 Eixos Temáticos da Semana Brasileira de Enfermagem 2019: 

4.1.6.1 Eixo temático 1: Desafios para a prática de justiça social e de sustentabilidade 

ambiental.  

4.1.7 Eixo temático 2: Desafios para uma prática equânime e grupos sociais heterogêneos: 

classes, gênero, geração, raça/etnia e cultura.  

4.1.8 Eixo temático 3: Desafios para produção equânime e sustentável do cuidado às pessoas, 

famílias e comunidades vulneráveis. 

 

5 INSCRIÇÕES 

 

5.1 As inscrições para IX Encontro Regional de Enfermagem (EREEN) serão realizadas no 

período de 08 de abril a 22 de maio de 2019, através do endereço eletrônico: 

https://portal.fvj.br/InscricaoFVJ.  

5.2 Para realizar a submissão de um trabalho, pelo menos um dos autores dever estar 

previamente inscrito no evento;  

5.3 Para realizar a inscrição, os participantes deverão acessar o endereço eletrônico: 

https://portal.fvj.br/InscricaoFVJ, buscando o link INSCREVA-SE. Após a realização da 

inscrição mediante preenchimento do formulário, efetue o pagamento para ter sua inscrição 

confirmada. 

5.4 O pagamento da taxa de inscrição poderá ser realizado por: 

5.4.1 Via DEPÓSITO ou TRANSFERÊNCIA bancária IDENTIFICADA na conta abaixo: 

Banco: Banco do Brasil 

Agência: 0121-X 

Conta corrente: 19.758-0 

Favorecido: União de Educação e Cultura Vale do Jaguaribe LTDA. 

CNPJ: 00.138.864/0001-74 

 



 

 
 

OBS: Não serão aceitos depósitos realizados no caixa rápido. Depósitos sem identificação 

nominal NÃO serão desconsiderados. Após a realização do pagamento, o participante deverá 

enviar o comprovante de pagamento para o e-mail: fvj@fvj.br e aguardar mensagem de 

confirmação da inscrição.  

5.4.2 Via CAIXA da Faculdade Vale do Jaguaribe, em dias úteis e no horário de 

funcionamento da instituição. 

5.5 Ao efetuar o pagamento da taxa de inscrição, o participante terá direito a apresentar 

trabalhos na mostra científica e participar das palestras, minicursos, oficinas e demais 

atividades do evento, além do kit do evento composto por crachá, blusa, caneta, bloquinho.  

5.6 As inscrições para as palestras serão automáticas e associadas à inscrição no evento, e 

confirmadas por meio da apresentação do QRcode pessoal e constante no crachá, na ocasião 

das mesmas.  

5.7 As inscrições para os minicursos estarão disponíveis no site do evento e a presença será 

confirmada por meio da apresentação do QRcode pessoal e intrasferível, constante no 

crachá, no momento da realização.  

5.8 A Carga Horária total do evento será dividida da seguinte forma: a inscrição no evento 

comportará 32 (trinta e duas) horas complementares e cada palestra terá 4 (quatro) horas 

complementares, totalizando, no caso de participação nos três turnos de atividades diárias 

do evento, 40 (quarenta) horas.  

5.9 O participante, ao efetivar sua inscrição, concorda com todas as regras do evento 

explicitadas neste Edital. 

 

6 CRITÉRIOS DE SUBMISSÃO DOS TRABALHOS  

 

6.1 Cada autor (a) poderá submeter e apresentar até três trabalhos por inscrição. Não há limites 

para o envio de trabalhos como coautor. Cada trabalho pode conter até 05 autores (incluindo 

o orientador).  

6.2 Todos os trabalhos aprovados passarão por avaliação de uma comissão científica composta 

por professores da FVJ, pertencentes ao Colegiado do Curso, indicados pela Coordenação 

do Curso.  
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6.3 O participante ao submeter trabalho (s) no IX Encontro Regional de Enfermagem – FVJ 

autoriza sua publicação nos anais do evento, que estará disponível na Revista Interfaces da 

Saúde, ISSN: 2358 – 517X, bem como nos demais meios de divulgação da FVJ, sendo 

responsável pelo conteúdo apresentado; 

6.4 Após a data final de submissão do trabalho, não haverá mais a possibilidade de alterações, 

tanto dos dados pessoais quanto dos conteúdos anexados; 

6.5 Somente serão aceitos trabalhos que se enquadrem nas linhas de pesquisa do curso e nos 

eixos temáticos; 

6.6 Os trabalhos deverão ser apresentados na forma de póster (banner) com as seguintes 

Formato: 90cm de largura e 120cm de altura; Título do trabalho (centralizado, maiúsculo e 

negrito); Nome dos autores e respectiva instituição de origem (centralizado sem negrito no 

formato ABNT); Conteúdo para trabalhos originais/revisão de literatura: Introdução, 

Objetivos, Materiais e Métodos, Resultados e Discussão, Conclusão e Referências • 

Conteúdo para projetos de pesquisa em desenvolvimento: Introdução, Objetivos, Materiais 

e Métodos, Fundamentação Teórica, Cronograma, Referências.  

6.7 É obrigatória a presença de, pelo menos, 01 (um) dos autores para a apresentação do 

trabalho, exceto o professor orientador, que será responsável pelo conteúdo apresentado e 

pelas opiniões emitidas durante a sua apresentação.  

6.8 Apenas um do(s) autor(es) inscrito(s) poderá fazer a exposição do trabalho. Não poderão 

ser solucionadas colisões de horário de apresentação advindas da mudança de apresentador, 

caso ocorra. O autor deverá comparecer ao local indicado com antecedência mínima de 30 

(trinta) minutos.  

6.9 Para a apresentação dos trabalhos, um dos autores fará a exposição do conteúdo para um 

membro da Comissão Avaliadora no horário e local previamente estabelecidos pela 

organização do evento. Após a exposição do conteúdo o autor deverá permanecer no local 

durante todo o período da Mostra de Trabalhos, colocando-se à disposição dos membros da 

Comissão Organizadora para a arguição.  

6.10 Dos prazos: a) Submissão de artigos até 21 de maio de 2019, às 23hs59min, com envio 

exclusivo através do site do IX EREEN; b) Relação de artigos aprovados para apresentação 

dia 21 de maio de 2019, até as 21 horas, no sítio eletrônico 



 

 
 

https://portal.fvj.br/InscricaoFVJ: c) As apresentações acontecerão no dia 29  de maio de 

2019, nos horários e salas previamente designados pela organização da mostra científica. 

Os 3 (três) primeiros colocados receberão certificado de menção honrosa.  

 

7 DOS CERTIFICADOS  

 

7.1 Os certificados do evento estarão à disposição para o participante no site: 

https://portal.fvj.br/InscricaoFVJ em data e hora estipulada após o evento;  

7.2 O certificado será fornecido em formato padrão, sem possibilidades de alteração no seu 

layout, texto, conteúdo e demais propriedades;  

7.3 O certificado estará disponível para todos os trabalhos aprovados/deferidos e apresentados, 

cujos participantes não tenham pendências no cadastro;  

7.4 O certificado é disponibilizado baseado nas informações cadastradas no sistema. Até o seu 

encerramento, não serão emitidas declarações de participação no evento. 

 

8 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

8.1 Com a inscrição, o candidato declara conhecer e estar de acordo com todas as normas 

contidas neste Edital;  

8.2 Quaisquer dos palestrantes podem ser substituídos por motivos de força maior ou a critério 

da Comissão Organizadora do Evento, sem a necessidade de prévio aviso;  

8.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Geral da FVJ. 


