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VII SEMINÁRIO DE PESQUISA: 

“CUIDADO EM SAÚDE E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL”. 
01 de dezembro das 8h às 18h 

Prezados colegas, 

Esperamos encontra-los para compartilharmos experiências e aprendizagem em mais um 

Seminário do Grupo de Pesquisa “CUIDADO EM SAÚDE E PROMOÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL SAÚDE INFANTIL”.  O tema central será “Translação do 

Conhecimento. Como a produção cientifica pode ser traduzida para a população?”. 

No período da manhã, as “Evidências para a prática em saúde e os desafios da 

disseminação do conhecimento” serão abordadas. Na “Oficina de Infográficos: em foco a 

Translação de Evidências sobre a Promoção do Desenvolvimento Infantil” os participantes 

terão oportunidade de construir o próprio material de divulgação do conhecimento. 

No período da tarde, haverá sessão de comunicações coordenadas com temas livres, uma 

oportunidade para divulgação de trabalhos científicos da área da Saúde da Criança. 

 

NORMAS PARA ENVIO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

Envio de trabalhos 

Os temas livres para sessão de comunicações coordenadas deverão relatar estudos sobre 

saúde da criança, nas vertentes da assistência/cuidado, educação em saúde, tecnologias, 

programas e políticas. Poderão ser pesquisas empíricas ou de revisão, concluídas ou em 

andamento. 

Serão selecionados até 40 trabalhos. Os critérios de seleção serão: apresentação do resumo 

no formato solicitado e ser trabalho científico. Cada relator poderá apresentar até dois 

trabalhos e o número máximo de autores por trabalho será de 8. 
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Prazos: 

 

De 6 a 15 de novembro: Período de submissão dos resumos  

24 de novembro: divulgação da lista dos resumos aprovados 

6 a 27 de novembro: inscrições no evento. Não serão realizadas inscrições no dia do 

evento. 

 

Submissão dos Trabalhos Científicos 

Os resumos deverão estar em arquivo do Microsoft Word, no formato de resumo 

estruturado, com mínimo de 150 palavras e máximo de 300 palavras, com três a cinco 

palavras-chave, segundo o DECs, e até cinco referências principais seguindo o modelo 

anexo. Enviar para o e-mail grucria@usp.br  

Para submeter o trabalho, será necessário realizar inscrição no evento, mas não será preciso 

fazer o pagamento antecipado. Serão apresentados no evento somente os trabalhos cujos 

relatores estiverem inscritos e quites com o pagamento. 

 

Apresentação dos trabalhos 

A apresentação será oral ou pôster eletrônico, conforme orientações anexas nas 

comunicações coordenadas. 
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