
  
 

 

Edital de inscrições 

VII Congresso Ibero-Americano de Direito Sanitário 

  

A Rede Ibero-Americana de Direito Sanitário torna pública chamada para inscrição e 

submissões de trabalhos para apresentação no VII Congresso Ibero-Americano de 

Direito Sanitário, que acontecerá entre os dias 18 e 20 de outubro de 2017, na 

Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil. 

  

1. Das inscrições e submissões de trabalhos 

1.1. A participação no VII Congresso Ibero-Americano de Direito Sanitário ocorrerá por 

meio de inscrição como Congressista Ouvinte ou como Congressista Expositor pelo 

endereço eletrônico contato@rediberoamericanadisa.com, mediante informação de 

nome completo, documento de identificação (Carteira de Identidade – RG com órgão 

expedidor para brasileiras/os), instituição de origem, endereço de e-mail e telefone. 

1.2. As inscrições como Congressista Expositor serão feitas por via de submissão de 

trabalho científico situado no campo do Direito Sanitário para apresentação, em uma das 

seguintes formas: 

a) Comunicação oral: os trabalhos serão apresentados nas sessões de um dos Grupos de 

Trabalho (GT) do Encontro. 

b) Pôster: o pôster ficará exposto em espaço próprio. Pelo menos um (a) autor (a) deverá 

estar presente durante a sessão de exposição para discutir o trabalho com pesquisadores 

interessados (as) no tema. Não haverá divisão de GT para apresentação de pôster 

 



  
 

1.3. Podem apresentar propostas pesquisadores (as), mestres (as) e doutores (as) 

vinculado (as) ou não a instituições de ensino e centros de pesquisa, estudantes de 

graduação ou pós-graduação em direito e em outras áreas das ciências sociais e da saúde. 

1.4. Cada proponente principal poderá enviar no máximo um trabalho. A 

participação em outro GT só será possível na condição de coautoria. O limite de 

coautores(as) de um trabalho é de quatro pessoas. 

 

1.5. Serão aceitas propostas em português, espanhol ou inglês. 

1.6. A proposta deve ser enviada por meio de resumo até  26 de agosto de 2017, ao 

endereço eletrônico contato@rediberoamericanadisa.com identificação no 

campo assunto da categoria da proposta (pôster ou comunicação oral) e do número do GT 

escolhido (apenas para o caso de comunicação oral). 

 

1.7. A lista dos resumos selecionados para apresentação será divulgada a partir do dia 09 

de setembro de 2017, na página eletrônica do congresso e por meio de correspondência 

eletrônica para os endereços informados pelos (as) proponentes. 

 

1.8. A carta de aceite será enviada para autores (as) dos trabalhos selecionados até o 12 

de setembro de 2017. 

 

1.9. A Comissão Organizadora do VII Congresso Ibero-Americano de Direito Sanitário 

não se responsabiliza pelo extravio de resumos sem confirmação de recebimento por e-

mail. 
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1.10. A inscrição e a submissão de trabalhos ao VII Congresso Ibero-Americano de 

Direito Sanitário são gratuitas e sem requisitos além dos descritos neste edital. 

  

2. Das apresentações orais 

2.1. O resumo de trabalho submetido para comunicação oral deverá apresentar, em 

até 500 palavras, o problema de pesquisa, as questões teóricas envolvidas, os aspectos 

metodológicos, os apontamentos centrais e eventuais conclusões do trabalho. 

 

2.2. O resumo deve ser enviado em dois arquivos: um arquivo em formato Word (.doc) 

sem qualquer identificação de autoria, e outro em formato Portable Document Format 

(.pdf) com uma página de rosto com identificação da autoria (nome completo, titulação e 

instituição de origem, instituição financiadora, e-mail). 

2.3. Os arquivos devem ter: margens superior, inferior, direita e esquerda: 2,0 cm; 

Formato A4 e espaçamento entre linhas de 1,5; espaçamento antes do parágrafo de 0 

(zero) e depois do parágrafo de 12 pontos; fonte Times New Roman, tamanho 12; título 

em Português: fonte Times New Roman, tamanho 14, centrado, letras maiúsculas, em 

negrito; indicação da categoria apresentação oral; indicação do Grupo de Trabalho; 

palavras-chave (de 3 a 5); referências no corpo do texto, pelo sistema “autor-data”; 

referências ao final do texto elaboradas de acordo com as normas da APA. 

2.4. Os resumos submetidos para apresentação oral deverão indicar seu GT de alocação, 

sendo um dos seguintes: 

2.4.1 Direito e Saúde Global 

2.4.2 Políticas públicas e judicialização do Direito à Saúde 

2.4.3 Direito dos Pacientes, Bioética e Direito Médico 



  
 

2.4.4 Financiamento e gestão de serviços públicos de saúde 

2.4.5 Serviços privados de saúde e intersecções com sistemas públicos 

2.4.6  Regulação de Alimentos 

2.4.7  Regulação Sanitária de Medicamentos 

2.4.8 Redes Sociais, Tecnologias da Informação e Comunicação e Democracia 

Sanitária 

 

2.5. Os trabalhos submetidos para comunicação oral, desde que recebidos no prazo e 

forma indicados, serão avaliados e selecionados por parecerista “ad hoc” indicado pela 

comissão científica do congresso. 

2.6. Os (as) autores (as) dos trabalhos selecionados para comunicação oral deverão 

submeter, até 30 de setembro de 2017, um texto de apresentação, de 4 a 5 páginas, com 

o conteúdo básico de sua comunicação, que não deverá ultrapassar 12 minutos. A 

apresentação no GT ficará condicionada ao envio no prazo deste documento. 

 

2.7. É facultado submeter, em lugar do texto de apresentação, uma versão semi-completa 

ou completa de artigo científico derivado da mesma pesquisa. O envio do artigo científico 

deve ser feito no mesmo prazo acima. 

3. Dos Pôsteres 

3.1. Os pôsteres deverão apresentar resultados de trabalho, experiências, pesquisas e 

projetos dos (as) pesquisadores (as). 

3.2. A estrutura do resumo do pôster deverá incluir: 

a) Título; 

b) Autor (a); 



  
 

c) Instituição; 

d) Introdução, objetivo; 

e) Resultados a serem demonstrados; 

f) Conclusões. 

3.3. Como da apresentação oral, a estrutura do pôster não deverá conter mais do que 500 

palavras e deverá ser enviada ao endereço eletrônico 

contato@rediberoamericanadisa.com, até 26 de agosto de 2017. 

 

3.4. O resumo deve ser enviado em dois arquivos: um arquivo em formato Word 97-2003 

(.doc) sem qualquer identificação de autoria, e outro em formato Portable Document 

Format (.pdf) com uma página de rosto com identificação da autoria (nome completo, 

titulação e instituição de origem, instituição financiadora, e-mail). 

3.5. Os arquivos devem ter: margens superior, inferior, direita e esquerda: 2,0 cm; 

Formato A4 e espaçamento entre linhas de 1,5; espaçamento antes do parágrafo de 0 

(zero) e depois do parágrafo de 12 pontos; fonte Times New Roman, tamanho 12; título 

em Português: fonte Times New Roman, tamanho 14, centrado, letras maiúsculas, em 

negrito; indicação da categoria pôster, palavras-chave (de 3 a 5); referências no corpo do 

texto, pelo sistema “autor-data”; referências ao final do texto elaboradas de acordo com 

as normas da APA. 

3.6. Os (as) autores (as) dos pôsteres selecionados para exposição deverão submeter, 

até 10 de outubro de 2017, a versão final do pôster que será exposto. 
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4. Recursos e casos omissos 

4.1. A Comissão Organizadora se reserva o direito de resolver os casos omissos e de 

complementar as regras acima conforme os critérios mais adequados para promover os 

melhores resultados científicos do Encontro. 

4.2. Mais esclarecimentos podem ser solicitados pelo endereço de e-mail 

contato@rediberoamericanadisa.com. 
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