MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (PROPPG)
EDITAL IISSCSB Nº 01/2019
EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
II SIMPÓSIO DE SAÚDE COLETIVA DO SUL DA BAHIA:
Educação e Saúde: Interfaces e Desafios na Formação Interdisciplinar em Saúde
A Comissão Organizadora do II Simpósio de Saúde Coletiva do Sul da Bahia: Educação e
Saúde: Interfaces e Desafios na Formação Interdisciplinar em Saúde torna público as condições
para a submissão de trabalhos científicos a serem apresentados na modalidade Pôster durante
o evento científico que ocorrerá no Centro de Convenções do Campus Sosígenes Costa da
Universidade Federal do Sul da Bahia, Rodovia Porto Seguro – Eunápolis-BA; BR-367 – km 10,
de 13 a 15 de junho de 2019.
1. DISPOSIÇÕES GERAIS
O II Simpósio de Saúde Coletiva do Sul da Bahia (II SSCSB) tem como tema central a Educação
e Saúde: Interfaces e Desafios na Formação Interdisciplinar em Saúde e integra-se às Linhas
de Pesquisa do Grupo de Pesquisa do CNPq - Programa Integrado de Estudos em Saúde
Coletiva (PIESC), ao Mestrado Profissional em Saúde da Família (PROFSAÚDE/MPSF), que
tem como eixos pedagógicos a Atenção Primária em Saúde, Educação e Gestão em Saúde, e
à Especialização em Saúde Coletiva (PPGESC).
2. INFORMAÇÕES GERAIS
2.1 Os resumos serão analisados quanto à adequação à proposta do evento e ao cumprimento
das normas de apresentação definidas por este edital.
2.2 A não observância dos critérios estabelecidos impedirá a aceitação do trabalho.
2.3 Cada participante poderá enviar, no máximo, 03 (três) trabalhos como autor principal.
2.4 Será emitido 01 (um) certificado por trabalho aprovado, no nome do autor principal,
constando também os nomes dos demais coautores, o título do trabalho e a forma de
apresentação.
2. 5 Todos os trabalhos inscritos, aceitos e devidamente apresentados serão publicados nos
Anais do evento, a ser disponibilizado no site do IISSCSB, após o evento.
2.6 A data limite para o envio dos resumos será o dia 15 de maio de 2019.

2.7 É necessário que, no mínimo, um dos autores (autor principal ou coautor) esteja com a
inscrição confirmada no IISSCSB, antes de realizar a submissão do trabalho.
2.8 O autor inscrito no Simpósio deverá ser o apresentador do trabalho e seu nome deverá estar
devidamente identificado no formulário de inscrição de trabalhos científicos.
2.9 Somente após o pagamento da inscrição, o trabalho será submetido à avaliação pela
comissão responsável. Caso um dos autores não tenha inscrição confirmada no evento, o
trabalho não passará por avaliação e a submissão será automaticamente desconsiderada.
2.10 Trabalhos relacionados à pesquisa envolvendo seres humanos e/ou pesquisas em
Ciências Humanas e Sociais deverão seguir as determinações das Resoluções 466/12 e 510/16
do Conselho Nacional de Saúde e terem a aprovação de um Comitê de Ética em Pesquisa,
devendo inserir o número do protocolo de aprovação do CEP.
2.11 Os conteúdos científico e ético dos trabalhos são de inteira responsabilidade dos autores.
2.12 Orientações e dúvidas sobre este edital podem ser enviadas ao e-mail: 2sscsb@gmail.com
2.13 Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora - Subcomissão de
Trabalhos Científicos deste Simpósio.
3. DOS EIXOS TEMÁTICOS
3.1 Os trabalhos inscritos para apresentação deverão inserir-se em um dos seguintes eixos
temáticos:
● Eixo A – Interprofissionalidade em saúde e suas interfaces com as vulnerabilidades no
Sistema Único de Saúde (SUS);
● Eixo B – Democracia, Educação e Inovação em Saúde: pedagogias, metodologias,
saberes e práticas;
● Eixo C - Inovação em Saúde: desafios e possibilidades para a consolidação do SUS;
● Eixo D – Saúde como Direito e consolidação do SUS.

4. NORMATIZAÇÃO DOS TRABALHOS
4.1 Os resumos deverão conter o mínimo de 200 e o máximo de 500 palavras.
4.2 O título deve ser formatado em: Times New Roman; fonte 14 em negrito; centralizado; letras
maiúsculas (caixa alta); espaçamento simples.
4.3 O corpo do resumo deve ser formatado em: Times New Roman; fonte 12; justificado;
espaçamento simples.

4.4 Os arquivos devem ser salvos em formato Microsoft Word (*doc ou *docx), sendo o nome
do arquivo igual ao título do resumo.
4.5. Cada trabalho poderá ter até 06 (seis) autores, sendo 01 (um) autor principal e 05 (cinco)
coautores.
4.6. Os resumos que ultrapassarem os limites especificados ou que forem enviados em formato
diferente do solicitado, não serão apreciados.
4.7. O corpo do resumo deverá ser estruturado e conter os seguintes itens: Introdução,
Objetivos, Métodos, Resultados e Conclusão.
5. DA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS
5.1 Submissões de Trabalhos Científicos deverão ser realizadas por meio do site oficial do
IISSCSB, aba Submissões: https://sig.ufsb.edu.br/eventos/public/evento/SSCSB
5.2 Para submissão, os autores deverão realizar o correto e completo preenchimento dos dados
no site oficial do IISSCSB, (SigEventos) e o preenchimento do Formulário de Inscrição de
Trabalho Científico (ANEXO I), seguindo a normatização do trabalho (seção 4) e os critérios do
item 6.3 deste edital e encaminhá-lo como arquivo anexo através do item 5.1 deste edital.
5.3 No momento de encaminhar o ANEXO I, os autores devem colocar o título do trabalho como
“Assunto” do arquivo anexo que será enviado pelo site oficial do IISSCSB (SigEventos), através
do item 5.1 deste edital.
5.4 A única modalidade de apresentação será no formato de “Pôster”.
5.5 Somente serão aceitos trabalhos de pesquisa concluídos originais ou primários, trabalhos
de revisão, relatos de experiência, Não serão aceitos projetos de pesquisa ou intervenção ainda
não concluídos.
6. DA SELEÇÃO DOS TRABALHOS
6.1 A seleção dos Trabalhos será realizada pela Comissão Organizadora - Subcomissão de
Trabalhos Científicos. Os membros desta subcomissão não poderão submeter trabalhos
científicos.
6.2 Serão critérios para submissão o correto e completo preenchimento do Formulário de
Inscrição de Trabalhos Científicos (ANEXO I) e o atendimento às normas para apresentação
solicitadas neste edital.
6.3 Serão avaliados:

A) Coerência com eixo temático escolhido, entre aportes teóricos, problematização, objetivos,
método, argumentação, resultados e conclusões;
B) Relação da temática com o objetivo do trabalho;
C) Qualidade e clareza do texto (ortografia, concordância e precisão vocabular);
D) Relevância, coerência e criatividade no trato da questão;
E) Normas da ABNT, estilo científico da escrita.
6.4 A divulgação oficial dos resultados dos trabalhos aprovados será realizada no dia 21 de
maio de 2019.
6.5 O Certificado de Apresentação do trabalho científico será emitido digital e automaticamente
pelo site oficial do IISSCSB (SigEventos), devendo ser retirado pelo autor principal após
comparecer e apresentar seu trabalho no evento.
7. APRESENTAÇÃO DE PÔSTER
7.1 A Subcomissão de Trabalhos Científicos do evento irá orientar a fixação dos pôsteres, por
meio do site oficial do IISSCSB. O autor apresentador deverá acompanhar as informações
acerca do local e horário de sua apresentação.
7.2 Os pôsteres deverão ser fixados no dia 13/06/2019 às 8:00 horas e retirados às 15:00 horas
do mesmo dia, sendo de responsabilidade exclusiva dos autores sua custódia e retirada após
esse horário.
7.3 Os pôsteres terão a seguinte formatação:
a) Dimensão: 1,20m de altura por 0,90m de largura;
b) Título: deverá ser o mesmo utilizado no resumo, escrito em letras maiúsculas que permita a
leitura a 03 (três) metros de distância (sugere-se fonte Times New Roman, tamanho 70 ou
maior).
c) Abaixo do título e com letras tamanho 40, devem constar os nomes dos autores, instituição,
cidade, estado.
d) Corpo textual: Fonte Times New Roman de tamanho mínimo 30, contendo introdução,
objetivo, método, resultados/discussão, considerações finais e referências (até cinco).
e) Recomenda-se usar o mínimo possível de texto e o máximo possível de ilustrações (figuras,
esquemas, tabelas e fotos) para facilitar a comunicação visual.
7.4 O autor/apresentador deverá estar no local 30 (trinta) minutos antes da hora agendada para
avaliação da subcomissão de trabalhos científicos, estando impossibilitado de apresentar,
poderá ser substituído por outro autor do mesmo trabalho, também inscrito no IISSCSB. O
certificado será emitido em nome do autor que submeteu o trabalho.
7.5 A avaliação de trabalhos científicos será realizada por pareceristas Ad Hoc, definidas pela
Subcomissão de Trabalhos Científicos, com horário agendado para avaliação das 14:00 às
15:00 horas.

8. DOS CRITÉRIOS DE NOTA DE AVALIAÇÃO PARA SELEÇÃO
8.1 Os Trabalhos serão avaliados seguindo o item 6.3 deste Edital.
8.2 Quadro Barema para avaliação da seleção de trabalhos:
Itens de Avaliação
(seção 6.3)

Pontuação 0 a 5
Insuficiente
(0)

Suficiente
(0,5)

Bom
(1,0)

Muito Bom
(1,5)

Excelente
(2,0)

A
B
C
D
E

8.2.1 A pontuação final será a média aritmética dos pontos atribuídos pelos avaliadores ad hoc,
no sistema de avaliação duplo cego (double blind review) convocados pela Subcomissão de
Trabalhos Científicos do IISSCSB. A classificação será em ordem decrescente de acordo com
a pontuação final.
8.2.2 Em caso de empate na média aritmética, será considerada a maior pontuação por média
aritmética obtida nos Itens de Avaliação descritos em ordem de prioridade:
D) Relevância, coerência e criatividade no trato da questão;
A) Coerência com eixo temático escolhido, entre aportes teóricos, problematização, objetivos,
método, argumentação, resultados e conclusões.
8.3 Serão aprovados para apresentação no IISSCSB, os trabalhos científicos que obtiverem
nota igual ou superior a 7,0 (sete) pontos na média aritmética avaliado por Barema, até o
preenchimento das 30 vagas contempladas neste edital.
9. CALENDÁRIO
9.1 Lançamento do Edital em 23/04/2019.
9.2 Inscrição dos trabalhos até as 24h00min de 15/05/2019.
9.3 Análise e julgamento pelos avaliadores de 16 a 20/05/2019.
9.4 Divulgação dos trabalhos selecionados no dia 21/05/2019.

10. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

10.1. No total serão selecionados 30 (trinta) trabalhos científicos para apresentação na
modalidade “Pôster”.
10.2. Exigências ou orientações não previstas neste Edital serão publicadas como retificação e
imediatamente divulgadas no site oficial do IISSCSB.
10.3. Esclarecimentos e informações adicionais só poderão ser solicitadas após a divulgação
do resultado final desta chamada de seleção.

Porto Seguro (BA), 22 de abril de 2019.
SUB-COMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
Comissão Organizadora do II Simpósio de Saúde Coletiva do Sul da Bahia
Universidade Federal do Sul da Bahia

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (PROPPG)
ANEXO I
FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
1. Nome do autor/a principal e coautores/as e filiação (instituição, cargo), sublinhar o nome do
apresentador.

2. Título do Trabalho

3. Eixo Temático do Trabalho

4. Resumo do Trabalho (até 500 palavras)
Conteúdo: Introdução, objetivos, métodos, resultados e conclusões.

5. Palavras-chaves (3 a 5)
6. Referências (até 5)

