Chamada para inscrição de trabalhos - Edição Suplementar Revista Saúde em Redes

O Laboratório Italo-Brasileiro de Formação, Pesquisa e Práticas em Saúde Coletiva em parceria
com a Associação Brasileira da Rede Unida, convida para a inscrição de trabalhos para o VIII
Seminário Internacional do Laboratório Italo-brasileiro: Tecendo Redes e aspirações. De
quais utopias necessitamos para sustentar nossos Sistemas Públicos e Universais?” O
Evento ocorrerá de 25 de fevereiro a 01 de março de 2019, em Bologna.
A apresentação de trabalhos será parte integrante do Seminário, realizada em rodas de conversa
denominadas “Le Piazze – Tecnologie lievi e sofisticate nell’ambito dell’assistenza
territoriale” e os trabalhos escritos serão publicados como edição suplementar da Revista
Saúde em Redes.
Temas:
Atenção básica/primária;
Saúde, direitos humanos e grupos vulneráveis;
Cuidados intermediários;
Educação e trabalho em saúde;
Redes temáticas e regionais de atenção à saúde;
Mudança demográfica e envelhecimento populacional.
I.

Inscrição e período de submissão.

As inscrições de trabalhos serão feitas através do envio do texto para o seguinte email: labitalobras2019@gmail.com no período de 15/01/2019 a 30/01/2019.
II. Normas de submissão e avaliação
Os relatos serão avaliados por comissão definida pelos organizadores do Seminário. Os ajustes,
aceites ou rejeição dos textos serão enviados diretamente para o autor que submeteu a proposta.
Os manuscritos deverão ser enviados em formato word, em arquivo único.
• Folha de Rosto: Deve estar devidamente preenchida com o Título da obra, nome
dos autores, e-mail para contato e resumo contendo no máximo 250 palavras.
• Título: Centrado, caixa alta, Times New Roman ou Arial 14 pt, negrito.
• Texto: com alinhamento justificado, espaçamento de 1,5cm entre linhas. Caso
seja dividido em seções, colocar os subtítulos em negrito. Colocar parágrafo com
recuo na primeira linha de 1,25 cm; deve conter entre 500 e 1000 palavras.
• Notas de rodapé: colocar automática, ao pé da página, alinhamento justificado,
Times New Roman ou Arial, 10 pt;
• Referências bibliográficas: Conforme normas de formatação Vancouver.

Os trabalhos aceitos serão inseridos na programação final e publicados nos Anais do VIII
Seminário Internacional do Laboratório Italo-brasileiro de Formação, Pesquisa e Práticas em
Saúde Coletiva, em suplemento da revista Saúde em Redes.

