
     
 
 
 

 
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA - PPGSC/UNIFOR 
 
 

Torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas relativas à participação no 
VII Seminário Internacional de Promoção da Saúde. 
 
A Universidade de Fortaleza, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura de inscrições 
e estabelece normas relativas à participação no VII Seminário Internacional de Promoção 
da Saúde promovido pelo Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva (PPGSC) que será 
realizado nos dias 06 e 07 de outubro de 2022, na Universidade de Fortaleza (UNIFOR). 
 
1. OBJETIVOS 
1.1 Apresentar e valorizar as intervenções em Promoção da Saúde. 
1.2 Incentivar a divulgação de práticas inovadoras em Promoção da Saúde. 
1.3 Divulgar experiências replicáveis no campo em Promoção da Saúde. 
1.4 Fortalecer a atualização de gestores, profissionais e técnicos em Promoção da Saúde. 
1.5 Fomentar a pesquisa na área de em Promoção da Saúde. 
1.6 Estimular a integração de diferentes áreas do conhecimento, como gestão, serviço e 
promoção da saúde. 
 
2. PÚBLICO ALVO 
Profissionais e estudantes de graduação e pós-graduação na área da saúde e afins. 
 
3. ÁREAS DE CONHECIMENTO 
3.1 Promoção da Saúde e interdisciplinaridade. 
3.2 Políticas e gestão em Saúde. 
3.3 Avaliação de programas e serviços de saúde. 
3.4. Práticas em saúde na rede do Sistema Único de Saúde. 

4. COORDENAÇÃO GERAL 
Profa. Dra. Mirna Albuquerque Frota 

5. COORDENAÇÃO ORGANIZADORA  
. Profa. Dra. Ana Paula Vasconcellos Abdon (Universidade de Fortaleza) 
. Profa. Dra. Christina Cesar Praça Brasil (Universidade de Fortaleza) 
. Profa. Dra. Jardenia Chaves Domeneguetti (Universidade Estadual do Ceará) 
. Profa. Dra. Karla Maria Carneiro Rolim (Universidade de Fortaleza) 
. Profa. Dra. Mirna Albuquerque Frota (Universidade de Fortaleza) 
· Profa. Dr. Nilson Vieira Pinto (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará) 
 
6. COORDENAÇÃO CIENTÍFICA 
. Profa. Dra. Aline Veras Morais Brilhante (Universidade de Fortaleza) 
. Profa. Dra. Ana Paula Vasconcellos Abdon (Universidade de Fortaleza) 
. Prof. Dr. Antônio Augusto Ferreira Carioca (Universidade de Fortaleza) 
. Prof. Dr. Carlos Antônio Bruno Da Silva (Universidade de Fortaleza) 



. Profa. Dra. Christina Cesar Praça Brasil (Universidade de Fortaleza) 

. Prof. Dr. Geraldo Bezerra Da Silva Junior (Universidade de Fortaleza) 

. Profa. Dra. Jardenia Chaves Domeneguetti (Universidade Estadual do Ceará) 

. Profa. Dra. Karla Maria Carneiro Rolim (Universidade de Fortaleza) 

. Profa. Dra. Luiza Jane Eyre De Souza Vieira (Universidade de Fortaleza) 

. Profa. Dra. Maria Alix Leite Araujo (Universidade de Fortaleza) 

. Profa. Dra. Maria Vieira De Lima Saintrain (Universidade de Fortaleza) 
· Profa. Dr. Nilson Vieira Pinto (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará) 
. Profa. Dra. Raimunda Magalhães Da Silva (Universidade de Fortaleza) 
 
7. INSCRIÇÕES 
7.1 As inscrições serão realizadas no período de 12/08/2022 a 05/10/2022, por meio do seguinte 
endereço eletrônico:  
https://inscricao.unifor.br/login/444 
7.2 Para realizar a submissão de um trabalho, pelo menos o autor principal deve estar inscrito 
no evento. 
7.3 Para realizar a inscrição, o participante deverá acessar o seguinte endereço eletrônico: 
https://inscricao.unifor.br/login/444 
7.4 Será enviado um e-mail de confirmação da inscrição para o autor(a). 
7.5 O participante, ao efetivar sua inscrição, concorda com todas as regras do evento 
explicitadas neste Edital e autoriza a publicação do(s) resumo(s) simples em edição suplementar 
na Revista Brasileira em Promoção da Saúde (RBPS). Sendo o autor responsável pelo conteúdo 
apresentado. 
7.6 Após a data final de submissão do trabalho não haverá mais a possibilidade de alterações, 
tanto dos dados pessoais quanto do conteúdo anexado. 
7.7 Somente serão aceitos trabalhos que obedeçam às normas de formatação estipuladas pelo 
edital. 
7.8 Cada autor pode submeter até 02 (dois) trabalhos como autor principal, não tendo limites 
para participar como co-autor. 
7.9 Cada trabalho poderá ter no máximo 08 (oito) autores. 
7.10 O autor do trabalho deverá anexar o arquivo do trabalho no formato doc ou docx. 
7.11 O(s) autor(es) é(são) responsável(eis) pela revisão ortográfica prévia do seu trabalho. 
 
8. ELABORAÇÃO DOS RESUMOS 
8.1 O resumo deverá ser redigido em língua portuguesa e ter extensão de até 250 palavras, onde 
serão apresentados: Título do Trabalho; Objetivo (breve descrição do objetivo do trabalho); 
Metodologia (descrição da metodologia utilizada para a obtenção dos resultados); Resultados 
(apresentação, de formas clara e objetiva, dos resultados alcançados com a pesquisa) e 
Conclusão (Síntese dos resultados obtidos destacando sua importância). O formato do trabalho 
está disponível em anexo. 
 
9. APRESENTAÇÃO 
9.1 Apenas um dos autores deverá realizar a apresentação do trabalho na sessão oral. 
9.2 Todos os trabalhos aceitos serão avaliados por um avaliador em sessão oral nos dias 06 e 
07 de outubro de 2022, em horário previamente divulgado. 
9.3 Os autores dos trabalhos deverão cumprir o cronograma e os horários definidos pela 
comissão organizadora do evento. 
9.4 A apresentação de cada trabalho terá duração de 10 minutos. 
 
10. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DOS TRABALHOS 



A comissão avaliadora será composta por membros da comissão científica e avaliará os 
trabalhos de acordo com os critérios e prazos determinados pelo edital.  
10.1 Os trabalhos submetidos serão avaliados em três etapas. Na primeira etapa, os revisores 
avaliarão se os trabalhos obedecem às exigências quanto ao formato e número de páginas. Na 
segunda etapa, os trabalhos aprovados pelos revisores serão encaminhados para o avaliador, 
que receberá o resumo e atribuirá notas de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) compondo a Nota do Trabalho 
(NT). Esse processo avaliativo obedecerá aos seguintes critérios: 
 
Item avaliado Pontuação 

máxima 
I) Relevância, atualidade e originalidade da temática do trabalho 
para a área de Promoção da Saúde. 

2,0 
 

II) Adequação às áreas de conhecimento propostas neste Edital 0,5 
III) Clareza, pertinência e consecução dos objetivos.  1,0 
IV) Contribuição metodológica para o contexto prático profissional. 1,0 
V) Consistência teórico-prática do trabalho.  1,0 
VI) Articulação da metodologia científica desenvolvida com as 
conclusões apresentadas. 

1,0 

VII) Análise dos resultados: articulação teórica e metodológica 
da interpretação. 

1,0 

VIII) Conclusões: fundamento, coerência e alcance.  0,5 
IX) Reprodutibilidade e inserção no mercado de trabalho.  1,0 
X) Qualidade da redação e organização do texto.  1,0 

 
10.2 Serão aceitos trabalhos com média maior ou igual a 6,0 (seis). 
10.3 A terceira etapa consiste nas apresentações orais de cada resumo aprovado na segunda 
etapa, com atribuição de notas com valores entre 0,0 (zero) e 10,0 (dez), compondo a (NO). 
Serão julgados os seguintes itens: 
 
Item avaliado Pontuação 

máxima 
I) Descrição das etapas do trabalho.  4,0 
II) Organização didático-metodológica. 3,0 
III) Domínio do conteúdo exposto. 2,0 
IV) Cumprimento do tempo. 1,0 

 
11. PREMIAÇÃO 
11.1 Todos os resumos aprovados e apresentados serão publicados em edição suplementar na 
Revista Brasileira em Promoção da Saúde (RBPS). 
11.2 Será outorgado CERTIFICADO DE MENÇÃO HONROSA ao trabalho de cada área de 
conhecimento que obtiver a maior média. 
11.3 Para fins de classificação, a nota final do trabalho (NF) será calculada pela média da nota 
do trabalho (NT) e de apresentação na sessão oral (NO). 

NF= (NT+NO) / 2 
11.4 Em caso de empate utilizar-se-ão os seguintes critérios, na ordem: 
Maior nota do trabalho (NT). 
Maior nota da apresentação oral (NO). 
Menor número de inscrição. 
 



11.5 Os melhores trabalhos de cada área de conhecimento serão outorgados com os 
CERTIFICADOS DE MENÇÃO HONROSA na solenidade de encerramento do seminário e 
convidados a publicar os seus resultados em forma de artigo científico na Revista Brasileira em 
Promoção da Saúde (RBPS). 
 
12. CALENDÁRIO 
Inscrições: de 12 de agosto de 2022 a 05 de outubro de 2022. 
Prazo de submissão de trabalhos: de 12 de agosto de 2022 a 20 de setembro de 2022. 
Avaliação da submissão dos Trabalhos: 30 de agosto a 20 de setembro de 2022. 
Divulgação do Resultado da Avaliação dos resumos: até 20 de setembro de 2022. 
Apresentação dos Trabalhos: 06 e 07 de outubro de 2022. 
Divulgação dos melhores trabalhos outorgados com os Certificados de Menção Honrosa: 07 de 
outubro de 2022, durante a Solenidade de Encerramento. 
 
13. INFORMAÇÕES 
Para quaisquer informações, o inscrito deverá entrar em contato com Programa de Pós 
Graduação em Saúde Coletiva da Universidade de Fortaleza, o telefone (85) 3477-3280. 
 
14. CLAÚSULA DE RESERVA 
A Universidade de Fortaleza por intermédio da Comissão de Coordenação do Evento, reserva- 
se o direito de resolver os casos omissos no presente Edital. 
 
Profa. Dra. Mirna Albuquerque Frota 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade de Fortaleza 
  



ANEXO 
 

CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO 

 Para a redação do resumo, deve-se utilizar o Microsoft Word, ser formatado para folha 

tamanho A4, com todas as margens de 25 mm, fonte Times New Roman, tamanho 12 e espaço 

duplo. 

 Cada participante poderá submeter no máximo dois resumos vinculados à sua inscrição. 

Não há limite para participação em coautoria de trabalhos inscritos por outros participantes. 

 

 Deve conter:  

• Título em negrito em português, centralizado, com até 14 palavras e sem siglas. 

• Autores: nome completo e filiação institucional de cada autor, permitindo até 8 autores. 

• Resumo em português deve conter: objetivo, métodos, resultados e conclusão. Poderá ter, no 

máximo, 250 palavras.  

• Descritores: inserir de 3 a 6 descritores, listados nos Descritores em Ciências da Saúde, da 

Biblioteca Virtual em Saúde (decs.bvsalud.org). 

 

MODELO 

TÍTULO (em negrito) 

Nome completo do autor (de todos os autores, não ultrapassar 8 autores). 

Afiliação 

E-mail 

 

RESUMO 

Objetivo. Métodos. Resultados. Conclusão. 

Descritores: (usar ponto entre os descritores). 

 

 

 
 


