
 

 

 

 
REGULAMENTO PARA INSCRIÇÕES DO 10 CONCURSO DE 

INOVAÇÕES PARA A PRÁTICA DE ENFERMAGEM 
 

 

O Centro Universitário São Camilo tem como visão “Ser uma organização de 

referência nas áreas da educação e da saúde, com ações que promovam a 

melhoria da qualidade de vida na sociedade”. 

A inovação está diretamente relacionada com as necessidades do mundo 

atual, influenciando todos os atores do cenário de Saúde e Educação.  

 
I - DOS OBJETIVOS 
 
Selecionar cinco projetos ganhadores entre todos que concorrerão no 1º 

concurso de inovações para a prática de enfermagem. 

 
II – DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
 

• A inscrição dos projetos deverá ser realizada no site do Centro 

Universitário São Camilo, no período de 25 de março à 25 de abril de 

2021. 

Link: https://saocamilo-sp.br/eventos/semana_enfermagem_2021. 

• Os estudantes técnicos, de graduação e pós-graduação em enfermagem 

do Centro Universitário São Camilo, poderão inscrever seus projetos de 

acordo com as normas de submissão, nas seguintes áreas temáticas: 

assistencial, gestão e educação. 

• A inscrição dos projetos será feita somente pelo preenchimento da Ficha 

de Inscrição on-line disponível no site do evento semana de 

enfermagem. A apresentação ou arquivos em vídeos não poderão 

passar de 3 minutos. 

 

 

 

https://saocamilo-sp.br/eventos/semana_enfermagem_2021


 
 

Link ficha de inscrição dos trabalhos: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=URcjtWKQXEif4

cJGNwy1G7dUVnu89N9GhJSsxTT33PBUMDNVRUZIN0FJOVdES0lSR

0dPUVRFM1RCTy4u 

• Os projetos deverão ter no máximo 10 autores (incluindo o docente 

orientador), ser inédito e inscrito apenas uma vez. 

• O relator deve estar inscrito no evento, e possibilitado de apresentação 

online de acordo com as normas de submissão. É necessário informar o 

nome do orientador docente ou profissional da área de saúde. 

• A inscrição implicará a total concordância com todas as especificidades 

deste regulamento, bem como a ciência que os trabalhos selecionados 

passarão por uma apresentação, sendo assim será obrigatório a 

autorização de uso de imagem. O modelo de autorização está disponível 

no site do evento.  

           Link: https://saocamilo-sp.br/eventos/semana_enfermagem_2021.  

 

III - DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
O processo de seleção dos melhores projetos ocorrerá entre os dias 26 a 

30/04/2021. Pela comissão científica ou ad-hoc.  

• Evidências (no caso de experiências) 

• Resultados da inovação na prática (se houver)  

• Criatividade 

• Aspectos éticos 

• Aspectos legais 

• Aspectos científico 

 
IV - DO RESULTADO 
 

O resultado dos cinco projetos selecionados será divulgado no dia 05 de maio 

de 2021, no site do evento Semana de Enfermagem.  

Link: https://saocamilo-sp.br/eventos/semana_enfermagem_2021.  
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V - DA AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
 

Os projetos selecionados serão apresentados no dia 12/05/2021, de forma 

remota via aplicativo Teams. Todos os cinco projetos mais votados pela 

comissão avaliadora receberão certificado de participação. 

 
VI - DA PREMIAÇÃO  
 
Durante a apresentação de 10 minutos será utilizado o meio eletrônico Forms 

para votação pelos participantes do evento. 

Todos os projetos vencedores receberão o certificado apresentação de “Melhor 

Trabalho de Inovação” durante o 10 CONCURSO DE INOVAÇÕES PARA A 

PRÁTICA DE ENFERMAGEM. 

 
VII - DOS PROFESSORES RESPONSÁVEIS  
 
Prof.ª Ms. Eliana Suemi Handa Okane; Prof.ª Ms. Luciane Vasconcellos Barreto 

de Carvalho e Prof.ª Ms. Rosana Pires Russo Bianc; Prof.a Dra. Maria Inês 

Nunes 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 


