
 

 

EDITAL 006/2021 

IV SEMANA ACADÊMICA, CIENTÍFICA E CULTURAL FRJ  

 

A Faculdade Regional Jaguaribana, no uso de suas atribuições regimentais, 

torna pública a realização do evento: IV Semana Acadêmica, Científica e Cultural da FRJ 

que será realizada de 16 a 19 de novembro de 2021. Em sua quarta edição, a Semana 

Acadêmica da Faculdade Regional Jaguaribana irá integrar os cursos de Licenciatura 

em Pedagogia, Bacharelado e Técnico em Enfermagem e cursos de Pós-graduação.  

A IV SACC terá como tema “Novas Perspectivas de atuação: Habilidades do 

Profissional do Futuro”. O evento contará com a participação de vários docentes 

especialistas nas temáticas abordadas durante as atividades que serão realizadas no 

decorrer da semana. Na oportunidade teremos palestras, minicursos, estandes de 

especializações, apresentações de trabalhos acadêmicos, apresentações musicais, 

além de sorteio de brindes através da roleta cultural. 

A ocasião, será uma oportunidade de reunir discentes, docentes da FRJ e de 

outras instituições, para que assim, agregarem conhecimentos nas atividades propostas 

debatendo sobre diversos temas. 

1. OBJETIVO  

Ampliar as possibilidades formativas dos estudantes da Faculdade e da 

comunidade em geral (demais estudantes e profissionais das áreas) em situações de 

Palestras, Minicursos, Workshop, etc. 

2. OBJETO DO EVENTO  

2.1. Palestras, minicursos, estande de especializações, cerimonia do jaleco, 

roleta cultural, premiação do IRA e honra ao mérito. 

2.2. Resumos expandidos, artigos científicos, projetos interdisciplinares, 

projetos de pesquisas pedagógicas e relatos de experiências. 

3. INSCRIÇÕES  



 

 

As inscrições devem ser realizadas através do endereço eletrônico 

https://www.even3.com.br/IVSACC da plataforma EVEN a partir do dia 26 de outubro à 

15 de novembro de 2021. 

3.1. Valores referente ao 1° lote: 

• Valor: R$ 50,00 (com direito a camiseta do evento) 

• Primeiros 30 (trinta) inscritos. 

3.2. Valores referentes ao 2° lote: 

• Valor: R$ 50,00 (sem camiseta do evento) 

 

4. INFORMAÇÕES GERAIS  

4.1. O certificado da IV SAAC – FRJ terá uma carga horária total de 40h; 

4.2. As atividades acontecerão nas dependências do campus desta instituição; 

4.3. Para fins de conferencia e expedição de certificado, os participantes 

deverão assinar a lista de presença no decorrer do evento; 

 

Alto Santo, 25 de outubro de 2021 

 

_______________________________ 

Cleison Luis Rabelo 
Diretor Geral  

https://www.even3.com.br/IVSACC


 

 

ANEXO I – CRONOGRAMA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA PROGRAMAÇÃO HORÁRIO 

16/11 

Credenciamento  18h 

Apresentação Musical (Instituto Beleza Interior) 18h30m 

Premiação IRA 2020 19h 

Premiação Honra ao Mérito 20h 

Encerramento Roleta Cultural com sorteio de 
brindes 

20h30m 

17/11 

PALESTRA: Compreendendo a Violência 
Doméstica: do conceito ao cenário atual 
Facilitadora: Chiara Medeiros 

18h 

Apresentação de Trabalhos Científicos 20h 

18/11 

MINICURSO: Vivências Pedagógicas: dinâmicas, 
jogos e brincadeiras 
Facilitadora: Iara Fernandes 

18h 

PALESTRA ON LINE: Perspectivas futuras de 
trabalho do profissional de enfermagem 
Facilitador: Thiago Salmito 

19h 

MINICURSO: Musicalização para a Educação 
Infantil e Séries Iniciais 
Facilitadora: Glêberton Freire 

20h 

PALESTRA ON LINE: Os desafios da Enfermagem no 
mercado da estética 
Facilitador: Greyci Kelly 

20h45m 

19/11 Cerimônia da Jaleco 18h 



 

 

 

ANEXO II – REGULAMENTO  

APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS ACADEMICOS  

1. DAS INSCRIÇÕES  

1.1  Para os alunos que pretende submeter os trabalhos acadêmicos se faze 

necessário preencher formulário próprio  

1.2  No ato da inscrição se faz necessário colocar o título e tipo de trabalho; 

1.3  Enviar para avaliação às coordenações de curso até dia 10 de novembro 

de 2021; 

1.4  As equipes deverão ser compostas de até três participantes e deverão 

estar definidas no ato da inscrição; 

1.5 O tema dos trabalhos acadêmicos é de livre escolha do participante; 

 

2. DAS APRESENTAÇÕES 

2.1  Os trabalhos devem ser apresentados em pôster/slides ou de forma oral; 

2.2  Cada equipe terá um total de até dez minutos para a apresentação; 

 

3. DA PREMIAÇÃO  

3.1  Para os discentes que participarem e apresentarem trabalhos 

acadêmicos no 2° dia do evento terão uma premiação;  

3.2  O prêmio será um total de 2 pontos na atividade avaliativa referente a N2; 

3.3 A disciplina para receber a premiação deverá ser escolhida no ato da 

inscrição; 

 


