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Submissão de Trabalhos: 

 

 

Formato do Evento 

Modo remoto, em plataforma virtual para os participantes, com exibição 

simultânea livre para audiência em http://www.iea.usp.br/aovivo. 

 

Calendário do Evento 

 20 de abril de 2021: publicação da Chamada de trabalhos, regras e 

template para os Resumos Expandidos. 

 6 de maio de 2022: data limite para envio dos Resumos Expandidos pelos 

participantes. 

 10 de maio de 2022: data limite para publicação de parecer sobre os 

Resumos Expandidos (seleção dos participantes para envio de revisão de 

Resumos Expandidos e seleção de Apresentações Audiovisuais). 

 13 de maio de 2022: data limite para envio de revisão dos Resumos 

Expandidos pelos participantes. 

 13 de maio de 2021: data limite para publicação das regras e template 

para as Apresentações Audiovisuais. 

 23 de maio de 2022: data limite para envio das Apresentações em formato 

PPT e PDF pelos participantes. 

 16 de maio de 2022: data limite para divulgação do Evento em mídias 

sociais e institucionais 

 03 e 08 de junho de 2022: Realização do Evento. Horário: das 15:00h às 

18:35h. 

  

Trabalhos aceitos 

Serão aceitos resumos expandidos de projetos de pesquisa, pesquisas em 

andamento ou finalizadas, elaboradas por alunos(as) de graduação ou pós-

graduação, em coautoria com seus(suas) orientadores(as), provenientes de 

Iniciação Científica, Mestrado ou Doutorado, mediante convite da Comissão 

Organizadora. 

Os resumos expandidos poderão ser selecionados para compor os Anais do 

evento e/ou apresentação audiovisual. 

 

http://www.iea.usp.br/aovivo
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Formato dos resumos expandidos 

Os resumos expandidos deverão ser escritos em português e enviados em 

arquivo Word, em fonte Arial 11, com espaçamento 1,5, margens 2 cm 

(superior, inferior, esquerda e direita), devendo ocupar de 3 ao máximo de 5 

folhas tamanho A4 e incluir entre 1 a 3 imagens e no mínimo 5 referências, 

conforme template disponibilizado. Se enfatiza que os trabalhos deverão 

indicar claramente sua vinculação ao tema do Colóquio: “Espaço Urbano e 

Saúde: um olhar sobre a população em situação de rua”, indicando palavras-

chave relevantes e título adequado ao escopo. Deverão ser organizados 

contendo os seguintes tópicos: 

 Título: deve ser conciso (máxima 20 palavras), e expressar de modo 

objetivo e claro o tema do trabalho (em português, espanhol e inglês); 

 Nomes completos do(a) autor(a) (estudante) e do(a) orientador(a); 

 Palavras-chave: de 3 a 5 (em português, inglês e espanhol); 

 Introdução: breve explanação sobre o tema, justificativa, pergunta(s) ou 

hipótese(s) e objetivos da pesquisa; 

 Método, Discussão, Resultados esperados/alcançados, Considerações 

finais/ recomendações; 

 Referências: as citações e as referências ao final do resumo expandido 

devem seguir as normas ABNT correspondentes e as imagens devem 

conter legenda sucinta e fontes. (ver template anexo). 

  

Apresentações 

As apresentações deverão ser enviadas pelos participantes selecionados, a 

partir de template oportunamente disponibilizado, em formato conveniente para 

reprodução (em Powerpoint e em pdf) contendo lâminas sequenciais onde se 

indicam: título, nomes completos do(a) autor(a) e do(a) orientador(a), 3 a 5 

palavras-chave, introdução, justificativa, objetivos, método, discussão, 

resultados esperados/alcançados e principais referências, tendo forma livre 

com respeito a imagens e texto. As apresentações por ocasião do evento 

devem observar estritamente o tempo de 10 minutos e serão realizadas 

mediante fala ao vivo pelo(a) autor(a) discente. Sugerimos, como máximo, a 

utilização de 10 lâminas para a apresentação. 

Os trabalhos e todas as comunicações dos participantes dos trabalhos 

selecionados deverão ser enviados para: poprua2022@hotmail.com. 
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