III Xornad
da de Investtigación en

Cien
ncias da Saúde
A Coruña
a, 14 de abrril de 2016
Salón de Actos da F
Facultade de
e Ciencias da Saúde

Proc
cedemento e criterios de sele
ección dos participantes na xxornada.
As dúas edición
ns realizada
as ata o de
e agora da Xornada
X
de
e Investigacción en Cie
encias
da S
Saúde se co
onfiguraron determinan
ndo previam
mente os crriterios de pparticipación
n dos
poñe
entes.
Esta actividade é organizada polo Me
estrado en Asistencia
A
e Investigacción Sanitarria da
(MAIS), título universitario oficial d
da UDC que, coa colaboraciónn do Complexo
Hosp
pitalario Un
niversitario de A Co ruña (CHU
UAC) e o Instituto dde Investigación
Biom
médica de A Coruña (IN
NIBIC), abo
orda a forma
ación en inv
vestigación sanitaria básica
b
e clín
nica.
Na III Xornada de Investigación en Ciencias da
d Saúde se
s trata de forma ampla a
realid
dade da investigación sanitaria
a cunha in
ntención fo
ormativa e de divulgación
cienttífica.
Os ccriterios de
e selección dos particcipantes ne
esta xornad
da son detterminados pola
Com
misión Acadé
émica do MAIS.
a vez defin
nidos estes criterios, p
procederase
e a invitar a membroos de grupo
os de
Unha
invesstigación do
d ámbito das cien
ncias da saúde,
s
en particular,, de temá
áticas
relaccionadas co
o ámbito de investigació
ón propio da Terapia Ocupaciona
O
al e Enferma
aría.
Crite
erios de co
onfiguración do progrrama
Para
a a configuración do programa
p
d
da III Xorna
ada de Inv
vestigación en Ciencia
as da
Saúd
de, a Comissión Académ
mica do MA
AIS establec
ce os seguin
nte criterioss:
1. P
Participación
n de, cand
do menos,, unha persoa investigadora e/
e/ou divulga
adora
ccientífica, qu
ue inclúa como temát ica central da súa inte
ervención o valor engadido
q
que aporta a investigac
ción en cien
ncias da saú
úde.
2. P
Participación
n de, cando
o menos, un
n representtante do ám
mbito da enffermaría e/o
ou da
te
erapia ocup
pacional qu
ue estea co
olaborando en proxecttos de inveestigación clínica
c
u grupos de
o
ou na organización de unidades ou
e investigac
ción.
3. P
Participación
n de proffesionais d
dos ámbitos da en
nfermaría ee/ou a te
erapia
o
ocupacional, que teña
an constanccia do apo
orte positivo
o do desennvolvementto de
p
proxectos de
d investigación nas súas unid
dades ou centros noo seu exe
ercicio
p
profesional.
4. P
Participación
n de alumnado egresa
ado do mesttrado, co ob
bxectivo de valorar o aporte
a
d
da formació
ón en investigación en
n ciencias da
d saúde na carreira profesional e/ou
ccientífica.
5. P
Presentacións de póste
ers sobre ttraballos de
e investigac
ción que abbordan temá
áticas
re
elacionadass con Terap
pia Celular e Enfermaría.

