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Seminário Internacional As relações da saúde pública com a imprensa:  

fake news e saúde 

 

SESSÃO CIENTÍFICA  

 

Orientações para submissão de trabalhos  

 

A VI edição do Seminário Internacional As relações da saúde pública com a imprensa: 

fake news e saúde abre espaço para que os participantes possam submeter estudos e 

relatos de experiências, a serem apresentados na modalidade de Comunicação oral.  

 

Os objetivos desta Sessão Científica são:  

 - apresentar o que tem sido estudado e relatos de experiências sobre Fake news e saúde  

- proporcionar o intercâmbio entre o conhecimento científico e as práticas de 

instituições, movimentos sociais e sociedade civil 

 

O período de submissão dos trabalhos científicos é de 01/09 a 01/12.  

 

Temas de interesse para submissão: 

Jornalismo e saúde 

Publicidade e saúde 

Redes sociais virtuais e saúde  

Relações Públicas e saúde 

Comunicação Organizacional e Saúde  

 

FORMATO DE ENVIO:  

 

 1. O texto dos originais deve ser organizado em formato de resumo expandido: 

TÍTULO; AUTORES; RESUMO; PALAVRAS-CHAVE; INTRODUÇÃO; 

METODOLOGIA ou DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA; RESULTADOS E 

DISCUSSÃO; CONCLUSÕES; e, REFERÊNCIAS.  

2. O resumo expandido deverá ocupar de duas a cinco laudas, incluindo texto, tabelas 

e/ou figuras e referências.  

3. O texto deverá ser formatado para o tamanho de página A-4, com margens superior, 

inferior, esquerda e direita de 2,5 cm. Deve ser empregada fonte Time New Roman, 

corpo 12, exceto no título, e justificado. O espaçamento entre as linhas deverá ser 

simples.  

4. Os textos deverão seguir as normas do estilo Vancouver de citação e elaboração de 

referências. 

5. Os resumos devem ser encaminhados para o e-mail rspi@fiocruz.br até o dia 01 de 

dezembro, com o título - RESUMO PARA SEMINÁRIO RSPI - FAKE NEWS.  

 

A comissão científica do evento é formada por membros da instituição organizadora e 

parceiros institucionais. Cada submissão será avaliada por dois pesquisadores de 

maneira independente, a partir dos seguintes critérios:  

 

 

1- relevância para o SUS;  
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2- atualidade; 

3- aproximação com o tema do evento; 

4- potencial de multiplicação dos resultados em realidades similares;  

5- metodologia adequada.  

 

Os trabalhos com maior pontuação serão inseridos na programação do Seminário 

Internacional As relações da saúde pública com a imprensa: fake news e saúde  

 

Cada autor terá até 20 minutos para sua apresentação em formato livre, seguida de 

debate, no dia 21 de março de 2018 (data sujeita à alteração). O auditório conta com 

equipamento de datashow.  

Dúvidas sobre a submissão podem ser encaminhadas para o e-mail rspi@fiocruz.br  

 

 

CRONOGRAMA  

Submissão de trabalhos – até 01/12/2018 PRORROGADO ATÉ 15/JAN 

Avaliação - jan/2019 

Divulgação dos resultados -fev/2019 
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