I Seminário Sul Brasileiro de Direito Sanitário e Saúde Coletiva

Os interessados em apresentar Comunicações Científicas deverão enviar o texto de acordo
com as seguintes regras:
01. Título na primeira página centralizado

02. Nome completo do(s) autor(es) abaixo do título na primeira página
03. Qualificação do(s) autor(es) abaixo do nome (titulação, Grupo de pesquisa, Instituição, etc)

04. Endereço eletrônico
05. O resumo deverá conter: tema, objetivos do trabalho, metodologia e
síntese dos resultados principais alcançados na pesquisa. O resumo deve conter no mínimo
100 e no máximo 500 palavras e espaçamento simples entre as linhas.
06. Palavras-chave - em número de três a cinco

07. Abstract e as Keywords (resumos e
palavras-chave traduzidos para o inglês). Caso o trabalho tenha sido escrito em espanhol ou
inglês, este item deverá ser elaborado em português.
08. Formato A4 e Espaço 1,5 no texto.

09. Citações com mais de 03 linhas com espaço 1,0 e recuado em 4 cm.
10. Citações com menos de 03 linhas no próprio texto entre aspas.

11. Fonte Arial 12
12. Formato: Doc

13. Citações conforme as regras da ABNT em sistema autor/data
14. Referências conforme regras da ABNT

15. Limite: de 10 a 20 páginas

16. Cada autor poderá inscrever até cinco trabalhos, incluídos em co-autoria

17. Os idiomas oficiais dos trabalhos completos para apresentação no evento
são o português, o espanhol e o inglês.
18. Os quatro melhores trabalhos serão escolhidos para compor um livro do evento que
será lançado no primeiro semestre de 2012

19. Cada artigo poderá ter no máximo cinco autores

20. Para o recebimento do certificado de apresentação deverá haver o comparecimento de
pelo menos um autor para realizar a comunicação científica do artigo inscrito e selecionado.
21. ATENÇÃO: Somente serão analisados trabalhos que estejam de acordo com as
regras. Os demais serão excluídos.
22. A duração das exposições dos trabalhos aprovados será de 15 min. Serão disponibilizados
recursos audiovisuais para apresentação.
23. O envio de trabalho para o evento implicará no aceite da publicação nos Anais e no livro
do evento (caso seja selecionado). O trabalho deverá ser inédito (exceto se tenha ocorrido a
publicação internacional).
24. Os trabalhos inscritos serão avaliados pelo Comitê Científico e a aprovação publicada na
página do evento até 11.10.11.

