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REGIMENTO PARA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE TRABALHOS DE 

MELHORIA CONTÍNUA PARA A 1ª JORNADA DIGITAL CEJAM 

Disposições Gerais 
 Um mesmo relator/autor poderá estar inscrito, no máximo, em três (3) Trabalhos de 

Melhoria Contínua. 

 Cada trabalho poderá ser inscrito em apenas uma modalidade (PDCA, PDSA ou LEAN SIX 

SIGMA), segundo a escolha dos próprios autores. 

 Todos os autores deverão inscrever os trabalhos de melhoria contínua, para participação da 

1ª Jornada Digital CEJAM via site: http://jornadadigital.cejam.org.br/ 

 Quando cadastrado no sistema, todos outros participantes também cadastrados poderão 

visualizar seu nome completo no Campo “Autores”. 

 O número de autores por trabalho é limitado a seis (06) profissionais, incluído o relator, 

esses devem ser identificados na tela de inscrição/submissão dos trabalhos, no site; 

 Todos os Trabalhos realizados em instituições deverão ter, obrigatoriamente, a autorização 

por escrito do Representante Legal (Diretoria, Gerência, Supervisão Técnica, etc.) da 

Instituição em questão. O termo de autorização estará disponível no site para download. 

 Os Trabalhos deverão ser elaborados em formato eletrônico, nas formas de apresentação 

de slides e vídeo. 

 Os Trabalhos de Melhoria Contínua aqueles classificados em Primeiro Lugar de cada 

modalidade (PDCA, PDSA e Lean Six Sigma) serão premiados. 

 Fica resguardado o direito ao CEJAM de publicar os Trabalhos em seu site, jornal, TV 

CEJAM e outras mídias, assim como fotos e vídeos de seus autores, para fins 

exclusivamente de divulgação da Jornada Digital, não cabendo ônus financeiro e/ou 

trabalhista por parte do CEJAM aos potenciais profissionais referidos. 
 
 

1. Critérios para envio dos Trabalhos de Melhoria Contínua 

1.1. Poderão inscrever-se os autores de trabalhos de melhoria contínua compatíveis com o 

tema central da Jornada Digital: 

 

O SUS CADA VEZ MELHOR COM O AVANÇO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE 

(OSS). 

 

1.2. Todos os Trabalhos apresentados deverão ter um resultado, ou seja, não poderão relatar 

apenas um projeto. É imprescindível apresentar os resultados da implantação do projeto. 

1.3. Os trabalhos deverão ser enviados nos formatos: apresentação em “PowerPoint” padrão 

(download do modelo pode se realizado no site CEJAM) e vídeo de até 05 minutos, sobre o 

trabalho de melhoria contínua; 

1.4. Os trabalhos que não forem enviados nos dois formatos multimídia (Apresentação e Vídeo) 

serão considerados desclassificados da Jornada Digital; 

1.5 Apresentação em Power Point: 

1.5.1  As apresentações em PowerPoint dos trabalhos deverão conter no máximo 06 slides; 

1.5.2 O Trabalho deverá ser inserido no site, no ícone “Envio de Trabalhos” – “Submeter” – 

http://jornadadigital.cejam.org.br/
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“Trabalhos de Melhoria Contínua”; 

1.5.3 Não serão aceitos Trabalhos enviados por email, por carta qualquer ou outro meio que não 

o definido neste regimento; 

1.5.4 Os autores, incluindo relator, e Instituição não deverão ser identificados nos slides; 

1.5.5 Deve ser citado o título do trabalho, área e setores envolvidos, e modalidade de 

metodologia optada; 

1.5.6 Os Trabalhos de Melhoria Contínua deverão seguir a metodologia PDCA, PDSA E LEAN 

SIX SIGMA de desenvolvimento de projetos; 

1.5.7 Estimulamos fortemente a inserção de figuras nos Trabalhos de Melhoria Contínua; 

1.5.8 As apresentações deverão ser estruturadas em PowerPoint, conforme recomendações, 

abaixo: 

1.5.8.1 Slides de 01-06 deverão conter as fases dos projetos por modalidade, a saber: 

1.5.8.1.1.1 PDCA (Planejar, Executar, Verificar e Agir); 

1.5.8.1.1.2 PDSA (Planejar, Executar, Analisar/Estudar e Agir); e. 

1.5.8.1.1.3 Lean Six Sigma (Definição, Medição, Análise, Implantação e Controle). 

1.5.8.2  Recomenda-se ênfase dos resultados obtidos e ou aprendizados com o projeto, não 

mensuráveis numericamente; 

1.5.8.3 Ações e revisões futuras do projeto inicial; 

1.5.8.4 Se o processo implantado será mantido ou não; 

Inserir referências se houver. 

 

1.6  Vídeo 

1.6.1 Os vídeos deverão conter a apresentação do trabalho, com ênfase nos resultados obtidos, 

recomendamos que sejam explicitadas as fases dos trabalhos de melhoria contínua; a 

apresentação de Power Point poderá ser utilizada no vídeo; 

1.6.2 Deverá ser realizado em fundo branco, com resoluções mínimas. 

1.6.3 Após inscrição dos trabalhos via site CEJAM, com envio da apresentação padrão em Power 

Point, será gerado número de controle do trabalho inscrito, tal número deverá ser utilizado 

para identificação do vídeo; 

1.6.4 O envio dos vídeos será realizado por Whatsapp ou pelo email jornadadigital@cejam.org.br, 

para a área de Comunicação CEJAM, no envio deve ser informado o número de controle 

gerado na inscrição da apresentação no Site CEJAM, ver item 3.9 deste regimento; 

1.6.5 O número de telefone para envio do vídeo será (11) 9.8643-0081 

 

2 Critérios para aceitação dos Trabalhos de Melhoria Contínua 

2.1 Atender as regras acima descritas, quanto aos meios e formatos. 

2.2 Critérios para aceitação: 

 

2.2.1 Período de submissão dos Trabalhos 

2.2.1.1 Início: 17h00min. De 15 de setembro de 2017; 

2.2.1.2 Término: 23h59min. De 05 de outubro de 2017; 

2.2.1.3 Período de divulgação dos Trabalhos aceitos: 17 de outubro de 2017 a partir 

das 17h; 

2.2.2 A comunicação ao Relator será realizada por correspondência eletrônica, sobre as 

aprovações; 

mailto:jornadadigital@cejam.org.br
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2.2.3 Após a submissão do Trabalho não serão permitidas inclusões e/ou retiradas de 

autores do Trabalho. 

 

3 Critérios para exclusão sumária de Trabalhos de Melhoria Contínua 

3.2 Não envio de autorização do Representante Legal da instituição, quando o Trabalho for 

oriundo desta fonte de dados; 

3.3 As autorizações deverão ser enviadas no mesmo instante em que o trabalho for enviado; 

3.4 Não serão aceitos envios posteriores de autorizações; 

3.5 Envio do vídeo fora do período de submissão dos trabalhos; 

3.6 Fica a critério da Comissão Cientifica aceitar ou não o Trabalho, segundo os critérios 

estabelecidos. 

 

4 Critérios para apresentação dos Trabalhos de Melhoria Contínua 

4.1 Os Trabalhos serão apresentados em formato eletrônico, Tipo de arquivo: 

4.1.1 Power Point. 

4.2 Tamanho do arquivo: 

4.2.1 Arquivos com no máximo 10mb. 

4.3 A Comissão Científica informará aos relatores de trabalhos aprovados, possíveis correções 

ortográficas no texto, não alterando o conteúdo e/ou mensagem principal; 

4.4 Forma e tempo de apresentação do vídeo: 

4.4.1 O vídeo preferencialmente deverá ser apresentado pelo relator; 

4.4.2 O tempo destinado à apresentação será de até cinco (05) minutos; 

4.4.3 Caso o relator não esteja presente, o vídeo poderá ser apresentado por um dos 

autores; 

4.4.4 Os representantes da Comissão de Trabalhos Científicos poderão apresentar 

trabalhos na Jornada Digital, porém não poderão participar da análise e julgamento 

dos trabalhos que sejam autores ou coautores, em qualquer modalidade; 

5 Critério para premiação dos Trabalhos de Melhoria Contínua 

5.1 Cada Trabalho será avaliado por três (3) membros da Comissão individualmente nas 

modalidades as quais se inscreveram: PDCA, PDSA e Lean Six Sigma. 

5.2 Os trabalhos que identificarem os autores e Instituição no slide (Power Point) não 

concorrerão à premiação; 

5.3  Os Trabalhos elegíveis para premiação devem estar rigorosamente de acordo com as 

regras aqui dispostas; 

5.4  A Comissão julgadora, formada pelos membros da Comissão de Trabalhos Científicos, 

resguarda-se ao direito de não rever Trabalhos não Premiados ou sua colocação no ranking 

de premiação; 

5.5  Os trabalhos premiados em primeiro lugar terão suas apresentações gravadas em estúdio 

profissional, para apresentação a ser realizada na programação da Jornada Digital, 

compondo assim 03 (três) vídeos, um de cada modalidade. 
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Exemplo de envio 

Campo “Título do Trabalho” 

 
 
 

 

Campo “Relator” – Nome Completo 

 

 

Campo “Endereço do Relator” 

 
 

 
 

 

Campo “E-mail do Relator” 

 
 

 

 

Campo “Telefone/Celular do Relator” 

 
 

 

 

Campo “Autores” - Nome Completo (não incluir o relator) 

 

1. 
 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

Campo “Instituição onde foi realizado o Trabalho” 

 

 

 

Campo “Endereço da Instituição onde foi realizado o Trabalho” 

 
 

 

 

 

 

Campo “Contato da Instituição onde foi realizado o Trabalho” 
 

 

 

 

 

Rua das Lágrimas, nº 300, Jd. do Lago – CEP 09989-098 – São Luís – Maranhão  

– Fone: (xx) xxxx-xxxx. E-mail 

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX 

XX XXXXXXXXXXX 

José José José dos Santos Silva 

 Hospital Nossa Senhora – Rua das Lágrimas, nº 300, Jd. do Lago – CEP 09989-098 – 

São Luís – Maranhão  

 

 

 

2 campos opcionais 

 Maria Jota de Oliveira 

José José da Silva 
 

João João João dos Santos 
 

Pedro José de Almeida 

João José Martins 
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Campo “Site da Instituição onde foi realizado o Trabalho” 
 

 

 

 

Campo Modalidade do Trabalho – “tipo check list” 

PDCA 

PDSA 

Lean Six Sigma 

 

Campo “Anexar Trabalho ”    Campo “Termo de Autorização” 

 

 

 

A Jornada Digital ocorrerá em Novembro de 2017 por meio da TV CEJAM, 

participe! 

 

O SUS CADA VEZ MELHOR COM O AVANÇO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 

DE SAÚDE (OSS). 

 

 
Comissão Organizadora da 1ª Jornada Digital CEJAM. 

 

 

 

www.hospitalnossasenhora.com.br (caso não possua, escrever “não se aplica”) 

 

Escolher arquivo - 

PowerPoint 

Escolher arquivo - PDF 

http://www.hospitalnossasenhora.com.br/

