
INSCRIÇÕES PARA O EVENTO: 
As inscrições podem ser feitas antecipadamente pela página do Grupo de Pesquisa em Sociologia da 
Saúde: http://www.humanas.ufpr.br/portal/sociologiasaude/ até o dia 11/11/2015 
OBS: Não será cobrada taxa de inscrição. 

 
CHAMADA DE TRABALHOS: 
A IX Jornada de Sociologia de Saúde – Migração e saúde - estará recebendo propostas 
de trabalho que versem sobre a relação entre Ciências Sociais e Saúde, no período de 08/09/2015 a 
08/10/2015.  
As propostas devem ser encaminhadas em forma de resumo expandido para o e-mail 
sociologiasaudeufpr@gmail.com, juntamente com os dados do(s) autor(es).  
Em caso de aceite pela comissão científica, o autor será comunicado por e-mail até o dia 25/10/2015 e 
deverá elaborar um pôster para ser apresentado no dia do evento (aproximadamente cinco minutos 
para cada trabalho). Se tiver interesse em publicar o artigo também, deverá enviar o trabalho completo 
até 11/11/2015. O resumo expandido e/ou artigo completo será publicado na página do Grupo de 
Pesquisa em Sociologia da Saúde, com ISSN. 

DATAS IMPORTANTES: 
Inscrição de trabalhos: de 08/09/2015 até 08/10/2015 
Avaliação dos trabalhos: de 09/10/2015 a 19/10/2015. 
Resultado dos trabalhos aprovados: até 25/10/2015. 
Inscrição no evento: até 11/11/2015 pela página do Grupo de Pesquisa em Sociologia da Saúde: 
http://www.humanas.ufpr.br/portal/sociologiasaude/ 
NÃO FAREMOS INSCRIÇÃO NO DIA DO EVENTO. 

REGRAS GERAIS:  
a) Cada inscrito só poderá apresentar até 02 (dois) trabalhos, um na condição de autor e outro 

como co-autor. 
b) Os trabalhos aprovados poderão ser publicados nos Anais do Evento como resumo expandido 

e/ou artigo completo. Após aprovação do trabalho, os autores terão até dia 11/11/2015 para 
enviar o artigo completo para publicação nos Anais. 

c) Não serão aceitos trabalhos fora das normas. 

NORMAS GERAIS PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO EXPANDIDO: 
1) Dimensão do resumo: com mínimo no 8000 e máximo de 12000 caracteres com espaços (no mínimo 
02 e no máximo 03 páginas – incluindo as referências); papel tamanho A4; margem superior 3,0 cm, 
inferior 2,0, esquerda 3,0 e direita 2,0; fonte Times New Roman, tamanho 12, entrelinhas 1,0. 
2) O resumo expandido deve conter: 
 Título (maiúsculo, negrito e centralizado); 
 Autor(es); instituição do(s) autor(es) (à margem direita do texto); 
 Texto dissertativo (com apresentação do objeto, breve revisão de bibliografia, apresentação da 

metodologia utilizada e dos resultados obtidos) (justificado, em um único parágrafo); 
 Referências seguindo as normas da ABNT. 
3) O resumo deve ser elaborado em documento Word for Windows. 

NORMAS GERAIS PARA ELABORAÇÃO DO PÔSTER: 
1) Tamanho do pôster: Largura: 0,90m; Altura: 1,00m. 
2) As apresentações ocorrerão no dia do evento, em horários e espaços específicos. 
3) É obrigatório que o título do trabalho no pôster seja idêntico ao título do resumo submetido ao 

evento. 
4) É vedada a apresentação: por terceiros (não autores) de trabalhos impressos sem características de 

um pôster; com retro-projetor, computador, microfone e outros equipamentos eletro-eletrônicos; 
com aparelhos e instrumentos sonoros; de pôster que não obedeça às normas gerais de tamanho e 
legibilidade. 
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5) No pôster deve constar: 
* Título do trabalho; autor(es); Instituição do(s) autor(es). 
* Objeto e Objetivos: visão geral sobre o assunto com definição do objeto e objetivos do trabalho; 
*  Metodologia: apresentação dos procedimentos metodológicos adotados; 
*  Resultados Obtidos; 
*  Referências. 

6) É permitida a utilização de figuras, tabelas, fotos, entre outros, além do texto de comunicação. 
7) É de responsabilidade do autor a colocação do pôster em local a ele destinado pela Comissão, no dia 

do evento. 
8) A comissão não se responsabilizará por eventual extravio de pôsteres, nem por sua retirada do 

respectivo painel no final da Jornada. 

NORMAS GERAIS PARA ELABORAÇÃO DO ARTIGO: 
1) Dimensão do artigo: entre 10 e 15 páginas, incluindo referências.  
2) Papel tamanho A4;  
3) Margem superior 3,0 cm, inferior 2,0, esquerda 3,0 e direita 2,0;  
4) Fonte Times New Roman, tamanho 12; 
5) Entrelinhas 1,5;  
6) Justificado e com recuo do parágrafo 1,25. 
7) O artigo deve conter: 

    Título do artigo [idêntico ao que foi aprovado no resumo expandido]; centralizado, maiúsculo, 
negrito. 

    Nome completo e instituição do(s) autor(es); à margem direita; logo abaixo do título; 
    Resumo com no máximo 10 linhas; com 3 a 5 palavras-chave; 
    Introdução, revisão de bibliografia, descrição da metodologia utilizada, resultados, conclusão e 

referências 
    Referências de acordo com as normas da ABNT; 
   O artigo deve ser enviado em documento Word for Windows. 

8)  O conteúdo dos artigos é de responsabilidade do(s) autor(es). 
 

 
 


