
Organização: 

Gerência de Ensino e Pesquisa do 
HU-FURG/EBSERH 

Inscrições: 
Para se inscrever o participante deverá doar 
um pacote de fralda para adultos.As inscrições 
do evento são gratuitas e podem ser realizadas 
pelo endereço do SINSC que é o sistema de 
inscrição da FURG (www.sinsc.furg.br) 

O evento está organizado em duas 
modalidades: 

Ouvintes: Inscrições entre os dias 21/09/16 
e 31/10/16; 
Apresentação de Trabalhos - Comunicação 
Oral e Banner Digital: Inscrições até o dia 
30/09/16. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE-FURG 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DR. MIGUEL RIET CORRÊA JR. 

GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA-GEP 

I Simpósio Nacional do Hospital 
Universitário Drº Miguel Riet Corrêa Jr 

da FURG 

Rio Grande/RS 
3e 4 de Novembro de 2016 

Local do Evento 
 Auditório Campus Saúde, Rua General Osório, SN, Rio 
Grande-RS, CEP 96200-400. 
O Auditório do Campus Saúde da FURG conta com 220 
lugares com sistema de som, iluminação, multimídia e ar 
condicionado permitindo a realização de eventos com 
conforto e qualidade. O Auditório está a 10 minutos do 
Centro Histórico de Rio Grande. 

Coordenação Comissão Científica 

Profª Drª Geani F.M Fernandes 
Profª Drª Susi Lauz 

Prof Dr. Luciano Zogbi Dias 
Profª Drª Vera Oliveira Gomes 

Profª Drª Adriana Dora da Fonseca 

Apoio 



Apresentação 
O I Simpósio Nacional do Hospital Universitário Dr Miguel 
Riet Corrêa Jr da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 
integra as atividades alusivas às comemorações dos 40 Anos 
do Hospital e acontecerá nos dias 03 e 04 de novembro, com a 
temática Boas Práticas em Assistência, Gestão, Ensino e 
Pesquisa na Área Hospitalar. O evento coordenado pela 
Gerência de Ensino e Pesquisa do HU conta com o apoio da 
Escola de Enfermagem e Faculdade de Medicina e terá a 
participação de profissionais que atuam em instituições que se 
destacam na realização de boas práticas na área hospitalar no 
Brasil. O público alvo são profissionais e estudantes da área da 
saúde. 
Os trabalhos aceitos serão publicados em E-BOOK. 

Programação (Prévia) 

03/11 
08:30 Mesa de Abertura (Autoridades) 
09:00 Sessão de Homenagens 
10:00 Palestra HU /FURG : 40 ANOS ACOLHENDO E 
CUIDANDO DA SAÚDE DA COMUNIDADE 
RIOGRANDINA - Profª Drª Aida Bortheiry e Profª Drª Helena 
Heidtmann Vaghetti 
11:30 Exposição de fotografias 
12:00 Almoço 
14:00 Mesa Redonda:  Boas Práticas em Assistência  na Área 
Hospitalar 
16:00 Coffe Break 
15:30 Boas práticas em gestão ambiental na área hospitalar 
16:30 às 18:30 Apresentação de trabalhos 
18:30 Atividade Cultural: Música Instrumental Sopro no Pôr 
do Sol da Lagoa. 

04/11 
08:30 Mesa Redonda:  Boas Práticas em Gestão na Área 
Hospitalar 
10:30 Coffe Break 
11:00 às 12:30 Apresentação de trabalhos 
12:30 Almoço 
14:00 Mesa Redonda:  Boas Práticas em Ensino: desafios da 
integração ensino e serviço. 
15:30 Coffe Break 
16:00 às 17:30 Boas Práticas no Desenvolvimento da Pesquisa 
nos Diferentes Cenários de Hospitais Públicos 
21:00 Jantar dançante de confraternização por adesão. 
22:00 Performance de dança de salão: CIA Dança Profª Raquel 
Pereira (durante o jantar). 

Normas Gerais de Apresentação de Trabalhos 

Resumo simples 
Os resumos simples devem conter: introdução, 
objetivos, metodologia, resultados e conclusão e 
até duas referências estilo ABNT. O texto deverá 
ter de 200 a 300 palavras em parágrafo único e 
justificada. Utilizar folha de tamanho A4, fonte 
Times New Roman 12, espaço 1,5. Margens 
superior e esquerda de 3 cm e inferior e direita de 
2 cm. Não incluir figuras, tabelas ou quadros. 

Resumo Expandido 
Os resumos expandidos devem conter: introdução, 
objetivos, metodologia, resultados, discussão, 
conclusão e até cinco referências estilo ABNT. O 
texto deverá ter de 1000 a 1500 palavras em 
parágrafo único e justificada. Utilizar folha de 
tamanho A4, fonte Times New Roman 12, espaço 
1,5. Margens superior e esquerda de 3 cm e 
inferior e direita de 2 cm. Não incluir figuras, 
tabelas ou quadros. 

Trabalho Completo 
O trabalho completo deve conter entre dez e 
quatorze páginas, incluindo resumo e referências 
no estilo ABNT. Utilizar folha de tamanho A4, 
fonte Times New Roman 12, espaço 1,5. Margens 
superior e esquerda de 3 cm. Inferior e direita de 2 
cm. 

a) Corpo do texto: deverá conter introdução, 
objetivos, metodologia, resultados, discussões, 
conclusão e de sete a quinze referências no estilo 
ABNT. 
b) Todas as figuras e tabelas devem ter título. 
c) Os termos introdução, objetivo, metodologia, 
resultados, discussão, conclusão e referências 
devem ser escritos em negrito com a primeira letra 
maiúscula. Essas seções devem ser separadas por 
um espaço. 

  

- A divulgação dos trabalhos selecionados será até 
o dia 07 DE OUTUBRO. Eventuais correções 
solicitadas pela comissão científica deverão ser 
efetuadas até o dia 19 de outubro. A comissão 
disponibiliza, DESDE O DIA 07 DE 
OUTUBRO, estudantes do curso de doutorado 
para auxiliar nessa revisão. Esses poderão ser 
contactados por  meio do email 
simposio40anoshufurg@gmail.com 
Os textos deverão ser enviados após correção 
criteriosa, de responsabilidade dos autores. Não 
haverá possibilidade de nova substituição do 
texto. 
  
As normas para o envio de trabalhos estão 
disponíveis no página do evento: I Simpósio 
Nacional do Hospital Universitário Dr Miguel 
Riet Corrêa Jr : Boas Práticas em Assistência, 
Gestão, Ensino e Pesquisa na Área Hospitalar  ou 
em http://www.sinsc.furg.br/site/ 
simposio40anoshufurg 
  
Maiores informações e/ou dúvidas em: 
simposio40anoshufurg@gmail.com  
  

ATENÇÃO 
 Todos os trabalhos, devem ter um 
PROFISSIONAL responsável (Docente ou 
Assistencial). 
-Fica sob responsabilidade da comissão 
organizadora a escolha pela modalidade de 
apresentação de cada trabalho (oral ou banner 
digital). 

- Todos os autores devem estar inscritos no 
evento. Cada participante poderá inscrever no 
máximo dois trabalhos como relator. - Os 
trabalhos devem ser encaminhados em formato 
(.doc) até o dia 28 de setembro de 2016 para o 
endereço eletrônico 
simposio40anoshufurg@gmail.com 
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