
 

 

 

 

II SEMINÁRIO DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS 

 

NORMAS GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: 

 

1. OBJETO: O evento  se destina a apresentação de experiências exitosas desenvolvidas 

em serviço na rede IMIP Gestão, estimulando a participação dos profissionais e 

socializando o conhecimento nas áreas de Gestão, Assistência e Educação em 

Saúde.  

 

2. DA INSCRIÇÃO:   

 

2.1. Pré – requisito 

2.1.1 Será permitida a inscrição no Seminário de profissionais que trabalham na 

rede IMIP, como ouvinte ou autores das experiências exitosas a serem 

apresentadas durante o Evento. 

2.1.2 Todos os trabalhos serão previamente apresentados na forma pôster e a 

Comissão Organizadora definirá quais trabalhos serão apresentados na forma oral. 

2.1.3 Os trabalhos serão divididos em 03 eixos: Gestão, Assistência e Educação em 

Saúde. Deverão abordar as áreas: Médica, Enfermagem, Farmácia, 

Fisioterapia, Serviço Social, Nutrição, Administrativa, Financeira e demais 

áreas afins. 

2.1.4 A inscrição será realizada na homepage do IMIP (www.imip.org.br/ 

seminario/gestao/2017) 

2.1.5  Processo de inscrição: 

 Seguir as orientações disponíveis no site do IMIP 

2.1.6  Do prazo para inscrição: 

As inscrições dos participantes e respectivos trabalhos estarão abertas a partir de 

10 de fevereiro até 13 de abril de 2017. 

 

 

3. MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSCRIÇÃO  

Para o preenchimento do formulário de inscrição serão necessárias as seguintes 

informações: dados pessoais, unidade onde trabalha, definir se a inscrição do 

participante é como ouvinte ou autor de trabalho. 

Os trabalhos deverão conter: Título do trabalho, autor, nome da Unidade, Eixo 

temático. Introdução contendo o cenário e objetivo, Método, Resultado/Discussão, 

Conclusão e Referências. No mínimo 2.000 e no máximo 3.000 caracteres com espaço. 

Deve conter no máximo 05 autores, sendo 01 principal e 04 co-autores. 

O mesmo autor pode cadastrar até 03 trabalhos. 



 

 

 

 

4. DA CONFECÇÃO DOS BANNERS 

4.1. A confecção, revisão, correção e impressão serão de responsabilidade de cada 

Unidade onde a experiência exitosa se desenvolveu e deverá ser abalizada pelo 

superintendente geral/coordenador geral da Unidade; 

4.2. O pôster deve seguir as normas do IMIP Gestão (tamanho 0,90 cm x 1,20 cm), 

conforme modelo disponibilizado no site do IMIP. 

4.3. Os pôsteres deverão ser entregues no IMIP Gestão até o dia 27 de Abril, para 

serem fixados no hall do Espaço Ciência; 

4.4. Os pôsteres serão recolhidos pelo profissional a partir das 16h do dia 28/04/2017. 

 

 

5. DA APRESENTAÇÃO ORAL 

5.1. A apresentação oral seguirá o modelo PowerPoint definido pelo IMIP Gestão, 

disponível no site; 

5.2. A confecção, revisão, correção e impressão serão de responsabilidade de cada 

Unidade onde a experiência exitosa se desenvolveu e deverá ser abalizada pelo 

superintendente geral/coordenador geral da Unidade 

5.3. O tempo de apresentação será de 20 minutos e seguirá a programação a ser  

definida pela Comissão Organizadora do Seminário 

5.4. Cada expositor deverá enviar sua apresentação até o dia 26 de Abril às 12 horas e 

deverá trazê-la em pen drive no dia e hora marcados para apresentação. 

 

6. DO LOCAL E HORÁRIO DO SEMINÁRIO 

O Seminário  será realizado no dia 28 de Abril de 2017 das 8h00  às 17h00 horas, no 

Auditório Espaço Ciência localizado no IMIP. 

 

7. DOS CERTIFICADOS 

Os certificados estarão disponíveis na homepage do IMIP (www.imip.org.br/ 

seminario/gestao/2017) a partir do dia 15 de maio de 2017. 

 

8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

IMIP Gestão através do telefone 21224144 

 

9. COMISSÃO ORGANIZADORA 

Ana Cláudia Meirelles                                                                                             Ana Paula Vital 

Amanda Vasconcelos                                                                                              Carl Roichman 

Helena Britto                                                                                                             Ivette Buril 

Manoel Moraes                                                                                                     Theophilo Falcão 

Rodrigo Cabral                                                                                                         Teresa Barreto 



 

 

 

 

 

Apêndice 01 

 

Instrumento para apresentação dos Pôsteres do II Seminário de Experiências Exitosas: 

Título do Trabalho: 

 

 

Unidade: 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Eixo: 

(   ) Gestão                                 (   ) Assistência                                (   ) Educação em Saúde 

Conteúdo do Poster 

Introdução: descrever o cenário encontrado sobre a experiência exitosa e os objetivos 

do trabalho, descrição das ações de forma detalhada. 

Método: deve conter os subtópicos, considerando todas as etapas para obtenção dos 

resultados. 

Resultados/Discussão: devem responder aos objetivos e serem apresentado de forma 

organizada com seqüência lógica e adequado ao tipo de trabalho. 

Conclusões: devem ser destacados os dados relevantes. 

Referências: citar referencia bibliográfica 

 


