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SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA 

15 a 17 de novembro de 2016, Porto Alegre – RS 

 
EDITAL DE SELEÇÃO DE TRABALHOS E RELATOS DE EXPERIÊNCIAS 

Tema: Saúde da População Negra 

 

A Comissão Organizadora do Simpósio Internacional de Saúde da População Negra 

torna público o presente edital e convida profissionais de saúde, pesquisadores, acadêmicos, 

usuários e representantes de movimentos sociais, a participarem e apresentarem 

experiências e trabalhos de pesquisa nos termos aqui estabelecidos. 

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º. O presente edital traz as normas que regem a preparação, submissão e seleção de 

trabalhos e relatos de experiências que serão apresentadas no Simpósio Internacional de 

Saúde da População Negra que ocorrerá nos dias 14 a 18 de novembro de 2016, na cidade 

de Porto Alegre, Rio Grande do Sul - Brasil. O evento tem como objetivo: “Fortalecer a 

implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra no estado 

brasileiro, bem como, ampliar a discussão da temática em âmbito internacional”, 

dialogando com ação da Década dos Afrodescendentes. 

Art. 2º.  Identificar experiências e projetos na área de Equidade Etnico-racial em Saúde, 

desenvolvidos nos serviços e universidades, bem como ações de formação e pesquisas 

acadêmicas relacionadas. 

Art. 3º. Proporcionar a troca de experiências nas políticas de equidade étnico-racial em 

saúde, especialmente fomentando o fortalecimento da implementação da política de saúde 

da população negra. 
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Art. 4º. Estimular o desenvolvimento de projetos e ações, visando à melhoria dos 

indicadores em saúde da população negra e povos indígenas refletindo da qualidade de vida 

destes segmentos populacionais. 

Art. 5º.  Contribuir para o aprimoramento das políticas públicas, previstas nos princípios do 

SUS, dirigidas à promoção da equidade racial em saúde, principalmente na atenção básica, 

como ordenadora do cuidado, mas também nos demais níveis de atenção à saúde. 

Art. 6º.  Divulgar os trabalhos realizados no Simpósio Internacional de Saúde da População 

Negra, a realizar-se em Porto Alegre nos dias 15 a 17 de novembro de 2016; 

 

DA PROMOÇÃO 

Art. 7º.  O Simpósio Internacional de Saúde da População Negra, a realizar-se na cidade de 

Porto Alegre nos dias 15 a 17 de novembro de 2016, será promovido pela Secretaria 

Municipal da Saúde de Porto Alegre, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e 

pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul – Campus Restinga, através do apoio do 

CONASEMS, OPAS, ONU Mulheres e Ministério da Saúde.  

 

DOS PARTICIPANTES 

Art. 8º. O presente edital está direcionado a estudantes acadêmicos, pesquisadores, 

usuários, representantes de movimentos sociais, profissionais de saúde que pesquisem e/ou 

atuem nos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) e Conselhos Municipais de 

Saúde. 

 

DAS CATEGORIAS DE TRABALHO 

Art. 9º.   Poderão ser inscritas duas categorias de trabalhos relativos ao período de 2010 até 

o corrente ano; 

§1º. Categoria Experiências Inovadoras (EI) – Trabalhos que evidenciem a 

construção de novas práticas em saúde e privilegiem o princípio da Equidade Étnico-racial 

do Sistema Único de Saúde, através de ações nos serviços; 
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§2º. Categoria Destaque em Pesquisas (DP) – Resumos e artigos sobre pesquisas 

acadêmicas, realizadas com emprego de conhecimentos científicos envolvendo a temática 

da Equidade Étnico-racial em Saúde.  

§ 3º. Os trabalhos apresentados poderão ter um autor principal e no máximo 5 co-

autores.  

§ 4º. Os participantes poderão optar por duas formas de apresentação: pôster e 

apresentação oral. 

 

DOS EIXOS TEMÁTICOS 

Art. 10º.   Os trabalhos poderão ser inscritos nos seguintes eixos temáticos: 

a. Saúde dos Povos Remanescentes de Quilombos; 

b. Juventude Negra; 

c. Raça, Gênero e Sexualidade; 

d. Religiosidade de Matriz Afro-brasileira e Saúde; 

e. Transversalidade da Política de Saúde da População Negra; 

f. Educação Permanente em Saúde; 

g. Determinantes Raciais e Sociais em Saúde; 

h. Quesito Raça, Cor e Etnia; 

i. Outros relacionados à Saúde da População Negra. 

 

DOS RESUMOS 

Art. 11º. Os resumos dos trabalhos deverão ser encaminhados até o dia 31/08/2016 da 

seguinte forma: 

-O assunto da mensagem deverá conter as iniciais da categoria (art. 9) e o número do eixo 

temático (art. 10) do trabalho seguidos do CPF do autor principal (ex.: EI-c-1234.......);  

-O corpo da mensagem deverá conter o nome do autor principal e co-autores (se houver), 

instituição, tipo de participação (profissional de saúde, estudante, pesquisador, movimento 

social ou CMS), palavras-chaves (no máximo cinco), categoria e eixo temático do trabalho; 
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-O resumo não deverá apresentar a identificação de autor(es) e o arquivo nomeado da 

mesma forma que o assunto da mensagem, isto é, iniciais da categoria (art. 9) e o número 

do eixo temático do trabalho (art. 10) seguidos do CPF do autor principal; 

-O arquivo anexado contendo o resumo deverá ser salvo na extensão .doc ou .docx; 

-A mensagem contendo o resumo deverá ser enviada para o e-mail 

simposio.popnegra@sms.prefpoa.com.br. 

 

Art. 12º.  Os resumos dos trabalhos deverão ser encaminhados em PDF, fonte Times New 

Roman, espaço simples, tamanho 12, todas as margens na medida de 2,5 e com até 2.400 

caracteres;   

§ 1º. Os trabalhos selecionados serão apresentados nas modalidades exposição oral 

ou em pôster; cabendo a comissão científica as decisões quanto à modalidade dos trabalhos. 

§ 2º.  Serão selecionados 10 trabalhos na modalidade exposição oral e estes deverão 

ser publicados em versão completa nos anais do evento; 

§ 3º. Os demais trabalhos serão apresentados na modalidade pôster e deverão ser 

entregues na sede de realização até a data do evento (15 de novembro de 2016). A comissão 

organizadora não se responsabilizará pelo pôster, ficando o mesmo sob o cuidado do autor 

principal; 

§ 4º.  As inscrições serão confirmadas pela comissão organizadora para o autor 

principal do trabalho via e-mail. 

Art. 13º. Os autores interessados em participar do evento deverão se inscrever 

posteriormente, quando forem abertas as inscrições dos participantes. 

Art. 14º. Os resumos dos trabalhos que porventura não apresentarem o formato solicitado 

serão automaticamente desclassificados. 

Art. 15º. Os trabalhos selecionados poderão ser utilizados pela Gerência de Políticas de 

Equidade Étnico-racial em Saúde da SMS/PMPA com vistas à publicação, desde que seja 

evidenciado o(s) nome(s) do autor(es) do trabalho.  

Art. 16º. Todos os trabalhos inscritos deverão conter: Título; Indicação do autor principal e 

dos co-autores (se houver); e-mail e telefone para contato; município de origem; instituição 
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(serviço/unidade de saúde/universidade/movimento social/conselho municipal de saúde) e  

o eixo temático a que se refere. 

Art. 17º. Os resumos deverão conter: 

§1º.Introdução: dados gerais sobre o tema apresentado (indicar os motivos para o    

desenvolvimento do trabalho ou informações existentes sobre o assunto); 

§2º.Objetivos: meta(s), propósito(s) e/ou finalidade(s) da 

Pesquisa/estudo/experiência/estratégia; 

§3º.Método: descrição das etapas de execução do trabalho realizado, indicar a 

população e número de participantes da pesquisa/estudo/experiência/estratégia, como 

obteve os dados, período de realização do trabalho, como realizou a análise dos dados; 

§4º.Resultados (finais ou parciais): revelar o que foi encontrado na pesquisa, 

dados relevantes e significativos do trabalho, de forma sintética. 

§5º.Conclusões (finais ou parciais): Aprendizados e dificuldades, perspectivas 

futuras ou desdobramentos do trabalho que se relacionem aos objetivos do edital. 

 

DA SELEÇÃO 

Art. 18º.   A seleção dos trabalhos será realizada pela Comissão Técnico-científica segundo 

critérios abaixo: 

§1º Experiências Inovadoras: originalidade da experiência; pertinência da ação; 

objetividade da exposição e clareza; consistência metodológica; impacto do resultado à 

assistência; 

§2º Destaque em Pesquisa: objetividade e clareza na escrita; relevância para a 

população alvo; pertinência das reflexões teóricas; adequação às estratégias governamentais 

no campo da saúde; uso de indicadores para análise dos resultados. 

 

§3º. A comissão científica indicará a modalidade de apresentação dos trabalhos 

selecionados.  

Art. 19º.  Serão utilizados para a premiação dos trabalhos os critérios estabelecidos no 

artigo anterior, aplicando-se pontuação de 0 a 2 para cada item.  
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DA PREMIAÇÃO 

Art. 20º Os trabalhos premiados serão classificados da seguinte forma:  

§1º. Os três primeiros trabalhos classificados na categoria Experiências Inovadoras 

– apresentação oral, publicação em livro e subsídio total para a participação do autor 

principal (incluindo hospedagem, passagens, alimentação), além de receberem menção 

honrosa; 

§2º.  Os três primeiros trabalhos classificados na categoria Destaque em Pesquisa – 

apresentação oral, publicação em livro e subsídio total para a participação do autor 

principal (incluindo hospedagem, passagens, alimentação), além de receberem menção 

honrosa; 

§3º. O quarto e o quinto trabalho classificado na categoria Experiências Inovadoras 

– apresentação oral, publicação em livro e subsídio parcial para o autor principal (incluindo 

passagens e alimentação), além de receberem menção honrosa; 

§4º.  O quarto e quinto trabalho classificado na categoria Destaque em Pesquisa – 

apresentação oral, publicação em livro e subsídio parcial para o autor principal (incluindo 

passagens e alimentação), além de receberem menção honrosa; 

§5º.  Os autores dos resumos premiados terão 30 dias para o envio do trabalho 

completo a ser publicado que deverá ser encaminhado em PDF, fonte Times New Roman, 

espaço simples, tamanho 12, todas as margens na medida de 2,5 e com até 20 páginas, 

contendo os itens no art. 17 do presente edital. 

Art. 21º.  Os demais trabalhos selecionados e não premiados, serão apresentados na 

modalidade pôster e constarão nos Anais do Simpósio. 
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DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

Art. 22º.  Os trabalhos aprovados para apresentação na modalidade de pôster serão 

expostos através de pôsteres, no formato de 90 x 120cm no período de realização do evento 

de 15 a 17 de novembro de 2016. 

Art. 23º. Os trabalhos aprovados para apresentação oral serão apresentados na data e 

horário anunciados na programação (no site do evento) e deverão obedecer aos seguintes 

critérios: 

§1º.  As apresentações deverão ser realizadas utilizando o Power Point ou Prezzi 

(off line), com o apoio de data show; 

 §2º. O tempo destinado à apresentação oral é de 15 minutos e não deverá 

ultrapassar o tempo máximo de 20 minutos. O apresentador oral terá o apoio do 

coordenador da mesa para controle do tempo; 

§3º.  Apenas uma pessoa (autor principal ou co-autor) deverá realizar a apresentação 

oral; 

§4º. Um outro autor do trabalho poderá ficar junto à mesa de apresentação dos 

trabalhos e poderá interferir, durante o tempo destinado ao debate, com um tempo máximo 

de 2 minutos para intervenção. 

 

DA COMISSÃO TECNICO-CIENTÍFICA 

Art. 24º.  A Comissão Técnico-científica do Simpósio Internacional de Saúde da População 

Negra será composta por profissionais que atuem no SUS e/ou Instituições de Ensino 

Superior, que tenham reconhecimento na área das políticas públicas em saúde ou nas 

pesquisas acadêmicas a ela direcionadas. 

Art 25º.  Cabe a Comissão Técnico-científica a avaliação de todos os trabalhos 

encaminhados, de forma criteriosa, reunindo as avaliações e discussões dos membros da 

comissão, de acordo com critérios estabelecidos no art.19º. 

§ único: As avaliações não serão passíveis de recursos, cabendo a comissão as 

decisões quanto à classificação dos trabalhos. 
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DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 26º.  A participação na presente seleção implica aceitação, por parte dos concorrentes, 

de todas as exigências presentes no edital; 

Art. 27º.  Todos os autores e co-autores dos trabalhos selecionados receberão o certificado; 

Art. 28º.  Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Técnico-científica do evento.  

Art. 29º.  Este edital entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Porto Alegre, julho de 2016. 

 

 

Comissão Organizadora  

 


