
 

EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

II Seminário Internacional de Populações em Vulnerabilidade 

 

O Observatório de Saúde de Populações em Vulnerabilidade da 

Universidade de Brasília torna público o presente Edital que normatiza a seleção 

de trabalhos científicos para serem apresentados no II Seminário Internacional 

de Populações em Vulnerabilidade nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 

2017, no Centro Cultural da Associação dos Docentes da Universidade de 

Brasília (ADUnB) – Campus Darcy Ribeiro. 

1. INSCRIÇÃO 

1.1. As inscrições são gratuitas e não implicam quaisquer remunerações 

aos participantes.  

1.2. A programação completa e a forma de inscrição estarão disponíveis 

no sítio do Seminário (www.obvul.org). 

1.3. Podem ser submetidos trabalhos de autoria de acadêmicos, 

profissionais da área de saúde e áreas afins e/ou professores que 

trabalhem com a temática vulnerabilidade em saúde. 

1.4. Os resumos dos trabalhos devem ser enviados para seleção 

exclusivamente através do sítio oficial www.obvul.org, na página de 

inscrição no II Seminário, até às 24h horas do dia 31 de outubro de 

2017. 

1.5. Para submeter o resumo trabalho, o autor e os coautores devem estar 

obrigatoriamente cadastrados e inscritos no II Seminário, por meio da 

página de inscrição apresentada no sítio www.obvul.org. 

1.6. Durante a inscrição do trabalho, deve ser feita a opção da categoria 

escolhida: Apresentação Oral ou Pôster. A Comissão Organizadora, 

entretanto, atribui-se o direito de alterar a forma de apresentação de 

acordo com a necessidade do Seminário, objetivando seu melhor 

andamento. As apresentações inscritas na categoria Apresentação 

Oral, se não classificadas, poderão ser alteradas para a forma de 

Pôster. 

1.7. A indicação do apresentador deve ser feita no momento da submissão, 

em campo específico no ato de inscrição. 

1.8. Os trabalhos deverão ser compostos por no máximo (04) quatro 

autores (sendo um principal que realizará a inscrição do trabalho). 

1.9. Cada participante será responsável pelo custeio da confecção do seu 

pôster e de sua apresentação oral. 

1.10. Em cada categoria de Apresentação (Oral ou Pôster) haverá Menções 

Honrosas, com classificação de primeiro a terceiro lugar. 

 

2. TEMAS DOS TRABALHOS  

http://www.obvul.org/


 

2.1. Serão aceitos, preferencialmente, trabalhos na área temática 

Populações em situação de vulnerabilidade (ver o próprio sítio do 

Observatório): 

População negra, cigana, de jovens e adolescentes, indígenas, 

violência no trânsito, população de rua, refugiados, idosos, categorias 

profissionais em vulnerabilidade, populações em situação de 

encarceramento; e temas afins. 

 

3. REGRAS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS RESUMOS  

3.1. Os resumos poderão ser apresentados em português, inglês, francês 

ou espanhol; desde que o pôster final seja apresentado em português. 

3.2. O corpo do resumo deve conter no máximo 500 palavras. 

3.3. Após o envio do resumo, não serão permitidas, sob quaisquer 

hipóteses, correções ou alterações no texto. 

 

4. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS RESUMOS  

4.1. Trabalhos que não seguirem os critérios estabelecidos na Seção 2 e 

3 deste Edital serão imediatamente desclassificados. 

4.2. Os resumos serão avaliados por uma Comissão Científica formada por 

pesquisadores e professores universitários. 

4.3. O resumo será avaliado baseado nos seguintes critérios: 

• Tema relacionado aos objetivos do Seminário – populações em 

Vulnerabilidade; 

• Relevância e originalidade da pesquisa; 

• Adequação da metodologia ao tipo de estudo e aos objetivos do 

trabalho; 

• Correspondência entre objetivos e conclusão; 

• Resultados obtidos e suas considerações (conclusões). 

• Aspectos estéticos e originalidade da forma de apresentação. 

 

5. RESULTADOS 

5.1 Os trabalhos selecionados serão divulgados no sítio do Seminário 

www.obvul.org  até o dia 01 de novembro de 2017 e/ou por meio de correio 

eletrônico enviado ao autor principal do trabalho. 

6. APRESENTAÇÕES: 

Todos os trabalhos deverão exibir a logomarca do Observatório, que está 

disponível na página (http://bit.ly/2yanwkz) ou na página de inscrição. 

6.1 Apresentação ORAL: 

Os trabalhos na categoria Apresentação Oral serão apresentados no dia 09 

de novembro de 2017, na MESA 3: APRESENTAÇÕES ORAIS, no período 

http://www.obvul.org/
http://bit.ly/2yanwkz


 

da tarde, como mesa específica do Seminário, conforme programação do 

evento.  

6.1.1 Os arquivos a serem utilizados na apresentação (no formato 

PowerPoint e/ou audiovisual) deverão ser enviados até o dia 03 de 

novembro de 2017 à comissão organizadora pelo endereço 

inscricao@obvul.org, com o Assunto: Apresentação Tema Oral – II Seminário 

Internacional de Populações em Vulnerabilidade, e no corpo do e-mail: Nome 

da Apresentação e Apresentador. 

6.1.2 Cada Apresentação Oral será de 6 minutos total, sem prorrogação. 

6.2 Apresentação PÔSTER: 

Os trabalhos selecionados para a categoria Pôster deverão ser expostos no 

dia 08 de novembro de 2017, das 08:00h às 17:00h, no espaço designado 

para cada pôster no hall de entrada do Centro Cultural da ADUnB e recolhido 

no final da apresentação. Os trabalhos não retirados serão recolhidos e 

descartados pela organização do evento. 

6.2.1 O pôster deve ser preparado de acordo com as seguintes normas:  

• O pôster deverá estar em língua portuguesa (mesmo se o resumo tiver 

sido apresentado em outra língua). 

• O título do pôster deve ser o mesmo do resumo enviado (traduzido se for 

o caso); 

• O pôster deverá conter, abaixo do título e em letra menor, o nome dos 

autores, de acordo com a ordem indicada na submissão, separados por 

ponto e vírgula;  

• As respectivas instituições de cada autor também devem ser indicadas; 

• Deverá conter no pôster a logomarca do Observatório, a ser fornecida na 

página de inscrição ou solicitada por correio eletrônico; 

• O pôster padrão deverá ter 120 cm de altura e 90 cm de comprimento. 

 

7. Todos os casos omissos serão resolvidos pela organização do evento. 
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