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7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DE SERGIPE 

EDITAL Nº 01/2019 

Submissão de trabalhos científicos para apresentação 

1. Apresentação 

O Conselho Estadual de Saúde de Sergipe divulga o prazo e procedimentos para submissão de 

trabalhos acadêmicos e experiências na 7ª Conferência Estadual de Saúde de Sergipe, que 

acontecerá entre os dias 12 e 14 de junho de 2019. 

2. Objetivo 

2.1 A 16ª Conferência Nacional de Saúde (8ª + 8) será o maior evento de participação social no 

Brasil. A conferência vai reunir milhares de pessoas de todo o país, em Brasília, de 4 a 7 de agosto 

de 2019, para traçar de forma democrática as diretrizes para as políticas públicas de saúde no país. 

Em Sergipe, o Conselho Estadual de Saúde promoverá a conferência estadual nos dias 12, 13 e 14 

de junho de 2019. O tema principal da 16ª Conferência é “Democracia e Saúde” e os eixos 

temáticos são: Saúde como direito, Consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) 

e Financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS). 

2.2 Este edital objetiva receber e selecionar trabalhos científicos e experiências para serem 

apresentados na 7ª Conferência Estadual de Saúde de Sergipe. 

3. Público-alvo 

Acadêmicos e profissionais da área da saúde, direito, controle social, movimentos sociais e afins, 

interessados em compartilhar suas experiências na 7ª Conferência Estadual de Saúde de Sergipe. 

4. Modalidades de apresentação 

4.1 Poderão ser submetidos trabalhos científicos ou relatos de experiências. 

4.2 Os trabalhos serão apresentados na modalidade oral em rodas de conversa, de acordo com o 

eixo temático escolhido. 

4.3 Eixos temáticos: 

- Educação, cultura e arte em saúde 

- Controle social e participação popular 

- Trabalho e gestão em saúde 

- Saúde mental 

- Saúde do trabalhador e da trabalhadora e Relações de Trabalhos 

- Gênero, cor, ciclos de vida e saúde 

- Atenção hospitalar, Infecção Hospitalar e Outros Agravos 

 



 

5. Submissões 

5.1 Será aceito para apresentação apenas 1 (um) trabalho por pessoa. 

5.2 Os trabalhos devem conter, no máximo, 5 coautores, incluindo orientador(a). 

5.3 O prazo para submissão dos trabalhos inicia-se em 22 de Abril de 2019, podendo ser realizada 

até as 23h 59min do dia 26 de Abril de 2019, observando o horário oficial de Brasília/DF. 

5.4 Somente será admita a submissão via internet, no endereço eletrônico 

http://www.funesa.se.gov.br 

5.5 No ato da submissão, os autores deverão indicar o eixo ao qual corresponde o trabalho 

submetido. 

5.6 O resumo deverá ser submetido no formato PDF. 

6. Orientações 

6.1 O resumo deve conter entre 200 e 250 palavras. 

6.2 Não estão previstas inserção de citações e referências. 

6.3 O texto deve ser escrito em língua portuguesa, fonte Arial, tamanho 12, espaçamento simples, 

centralizado, parágrafo único. 

6.4 Os resumos deverão conter os seguintes elementos: 

- Título: centralizado e em maiúsculo no início da página. 

- Introdução e objetivo: breve introdução do que trata o trabalho e objetivo. 

- Metodologia: descrição do método de estudo ou experiência. 

- Resultados e discussão ou análise crítica: resultados encontrados, análise dos resultados, efeitos 

da experiência. 

- Considerações finais ou conclusão e/ou recomendações: finalização e síntese do trabalho, com 

ou sem recomendações ou sugestões. 

- Palavras-chave: inserir três palavras-chave relacionadas ao trabalho. 
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6.5 Gráficos, tabelas e imagens não devem ser incluídos no resumo. 

7. Critérios de análise 

7.1 A análise dos resumos submetidos ficará a cargo da Comissão Organizadora da 7ª Conferência 

Estadual de Saúde. 

7.2 Serão considerados os seguintes aspectos na análise dos resumos submetidos: 

- Relevância do tema 

- Respeito às normas de submissão 

- Adequação metodológica para alcance dos objetivos e resultados 

- Adequação do trabalho ao eixo temático escolhido 

- Texto claro, coerente e conciso. 

7.3 Os trabalhos que não cumprirem os critérios acima não serão aceitos. 

8. Resultados 

8.1 O resultado da submissão será por meio de envio de carta de aceite do trabalho para o e-mail do 

autor principal. 

8.2 A data, horário e local da apresentação será informado pela Comissão Organizadora junto à 

carta de aceite. 

8.3 Caso o autor não receba a carta de aceite no prazo estipulado, o trabalho não foi aceito para 

apresentação. 

8.4 O prazo para envio da carta de aceite dos trabalhos aprovados é 10 de Maio de 2019. 

9. Apresentação 

9.1 Os trabalhos serão apresentados em rodas de conversa de acordo com o eixo escolhido, em data, 

horário e local a serem confirmados pela Comissão Organizadora. 

9.2 Para apresentação do trabalho, o autor principal deverá estar inscrito e credenciado na 7ª 

Conferência Estadual de Saúde de Sergipe. 

9.3 A apresentação será por meio de banner, que deve ser entregue no dia, horário e local da 

apresentação. 

9.4 O banner deve conter os pontos principais.   

9.5 A apresentação deverá ter duração de 8 minutos, com mais 8 minutos destinados para sua 

discussão no grupo. 

9.6 Caso o autor principal esteja impossibilitado de apresentar o trabalho, o coautor poderá 

apresentá-lo. 



9.7 Fica limitada a apresentação de 7 trabalhos por eixo temático. 

10. Certificação 

10.1 Serão disponibilizados certificados de apresentação dos trabalhos na 7ª Conferência Estadual 

de Saúde de Sergipe. 

10.2 Será disponibilizado apenas um certificado por trabalho apresentado, que conterá o nome do 

apresentador e coautores. 

11. Disposições gerais 

Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora da 7ª Conferência 

Estadual de Saúde de Sergipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Eduardo Ramos Gomes 

Coordenador Geral da 7ª Conferência Estadual de Saúde de Sergipe 

Vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde de Sergipe  



ANEXO A – CRONOGRAMA 

Abertura das submissões 22/04/2019 

Prazo final para submissões 26/04/2019 

Análise dos resumos submetidos 29/04/2019 a 06/05/2019 

Prazo final para envio da carta de aceite 10/05/2019 

7ª Conferência Estadual de Saúde de Sergipe 12, 13 e 14/06/2019 

Apresentação dos trabalhos 12/06/2019 

 


