ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA
EDITAL Nº 010 – CHAMADA DE POSTER E COMUNICAÇÃO ORAL PARA A II MOSTRA
CIENTÍFICA DO GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA SITUAÇÃO DE RUA, CIDADANIA E
DIREITOS HUMANOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA
A Diretora da Escola Superior da Defensoria Pública, no uso das suas atribuições legais, e para
melhor cumprir as funções de estímulo à produção científica dos membros, servidores e
estagiários da Defensoria Pública, bem como de difusão da cultura jurídica, previstas no art. 75,
incisos VII e XVI da Lei Complementar Estadual nº 26/2006, publica a presente chamada de
pôster e artigos para a II Mostra Científica do Grupo de Estudos e Pesquisa: Situação de Rua,
Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública da Bahia que será realizada nos dias 20 e
21 de novembro, das 8h00 às 17h00, no Auditório da Defensoria Pública do Estado da Bahia no
Canela, nos seguintes termos:
Normas para apresentação de trabalho
A II MOSTRA CIENTÍFICA DO GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA: SITUAÇÃO DE RUA,
CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS tem como objetivo proporcionar para cada participante,
um aprendizado atualizado sobre o fenômeno população em situação de rua, com vistas ao
desenvolvimento de habilidades teóricas, técnicas e políticas específicas na abordagem a este
tema. Para alcançar este objetivo, um dos meios utilizados será a apresentação de trabalhos
científicos. Essa atividade proporcionará maior conhecimento sobre a atuação e o que vem
sendo produzido sobre o tema, o que certamente contribuirá para o aperfeiçoamento do grupo e
os/as participantes. A publicação destas normas visa uma padronização da produção para fins
de exposição, além de garantir a qualidade dos trabalhos.
1. Modalidade de apresentação de trabalho: Pôster ou comunicação oral
2. Eixos Temáticos: Os trabalhos inscritos serão inseridos em um dos 03 (três) eixos temáticos
listados abaixo. No ato da inscrição eletrônica, os/as autores/as deverão optar por um dos eixos,
havendo a possibilidade de reclassificação pela comissão organizadora, caso seja constatada a
necessidade desta medida.
Eixos 1: Família, Gerações e situação de rua;
Eixos 2: Políticas públicas, proteção social, trabalho e situação de rua;
Eixos 3: O Cuidado na Rua, maternidade, questões de gênero e diversidade
3. Seleção dos trabalhos: A seleção dos trabalhos será realizada por uma Comissão Científica
convidados/as. Os trabalhos serão avaliados de acordo com as normas constantes neste
documento.
4. Datas e prazos para envio e resultados da seleção: os trabalhos deverão ser enviados até dia
30 de setembro de 2019, para o e-mail grupodepesquisa.poprua@defensoria.ba.def.br
Resultados, até 10 de outubro de 2019
5. Procedimentos para a inscrição dos trabalhos: Os/as autores/as dos trabalhos devem estar
inscritos/as na: II MOSTRA CIENTÍFICA DO GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISASITUAÇÃO
DE RUA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS (Link disponibilizado nas redes sociais e por email) :
Poderão inscrever seus trabalhos
Profissionais;
Estudantes e militantes que atuem com a População em Situação de Rua;
Professores/as
Pesquisadores/as
Trabalhadores/as da Defensoria Pública
Cada autor/a poderá inscrever, no máximo, 02 (dois) trabalhos como primeiro autor/a e como
coautor/a, não podendo ultrapassar 04 (quatro) participantes por trabalho. Nestes casos, pelo
menos um dos autores/as deverá estar inscrito/a e presente no dia do evento;
6. O trabalho será recebido exclusivamente por meio eletrônico e deverá ser encaminhado para
o seguinte endereço: grupodepesquisa.poprua@defensoria.ba.def.br Após a análise dos
trabalhos inscritos pela banca examinadora, todos os autores/as serão comunicados/as por meio
eletrônico do resultado da seleção.
No ato da inscrição do trabalho, os/as autores/as deverão enviar um resumo expandido, que será
analisado pela Comissão científica, e terão até 30/09/2019 para envio do trabalho completo.
O resumo expandido deverá ter no mínimo três e no máximo cinco páginas, incluindo texto,
tabelas e/ou figuras e referências. Deverá ser elaborada no tamanho A4, fonte Time New Roman,
tamanho 12, espaço simples entre linhas, margens superior e esquerda 3,0 cm e margens inferior

e direita 2,0 cm. As citações bibliográficas no texto devem seguir as normas vigentes da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Eixo temático e Título do trabalho: letras
maiúsculas em negrito, centralizado, letra tamanho 12. Na folha de rosto em anexo: O nome do
autor , a instituição a qual está vinculado e o endereço eletrônico para contato devem ser escritos
em itálico, alinhado à direita e com tamanho 11. Quanto a elaboração, o resumo expandido
deverá conter:
Introdução (breve introdução do tema contendo a justificativa para o estudo, o problema, as
questões de pesquisa e os objetivos);
Metodologia (descrever a metodologia e etapas utilizadas no trabalho para atingir os objetivos
propostos);
Discussão dos resultados (expor os resultados obtidos no trabalho e sua discussão em relação
ao conhecimento já disponível);
Considerações finais (descrever objetivamente as principais conclusões ou considerações finais
do estudo, mesmo sendo parciais);
Palavras-chave (informar de 3 a 4 palavras-chave);
Referências (de acordo com as normas da ABNT).
7. Os trabalhos apresentados em forma de pôster: A exposição de pôsteres será feita em local
reservado pela Comissão Organizadora, só devendo o pôster ser retirado do local após o
encerramento dos trabalhos. É obrigatória a presença do/a responsável pela exposição do pôster
durante todo o tempo reservado à sua apresentação.
8. Normas para confecção e apresentação dos trabalhos aprovados em forma de pôster
Dimensão 0,90m de largura por 1,20 m de altura;
Texto legível a uma distância de, pelo menos, 2 metros;
Utilizar o mínimo de texto e o máximo de figuras, fotos, tabelas, gráficos e esquemas organizando
as informações de modo que as ideias centrais do trabalho sejam facilmente apreendidas;
Título (o mesmo do trabalho enviado, em letras maiúsculas);
Abaixo do título devem aparecer nessa ordem: nome dos/as autores/autoras, nome do
apresentador (a) grifado, nome do departamento/Centro Operacional; cidade e Estado;
Corpo do texto: Introdução, Metodologia, Discussão dos resultados, Considerações Finais e
Referências (Sintetizar as ideias do Resumo expandido).
9. Normas para trabalhos em forma de comunicação oral:
Os/as autores/as deverão encaminhar até 30/09/2019, à comissão organizadora o trabalho
completo que deverá ter entre 5 (cinco) e 12 (doze) laudas, resumo que deve obedecer as
normas sugeridas no item 6 deste Edital, acrescentando a identificação do autor no corpo do
texto;
A fonte utilizada deverá ser fonte Time New Roman, tamanho 12,e o espaço 1,5. O trabalho
deverá ser encaminhado em formatos “.doc” e PDF;
A fim de facilitar a publicação dos trabalhos, o corpo do texto deve apresentar a seguinte
estrutura: introdução, desenvolvimento, conclusão e bibliografia (no caso de trabalhos científicos)
e introdução, descrição da experiência de trabalho, considerações finais e bibliografia (no caso
de relatos de experiência);
Os trabalhos devem obrigatoriamente seguir as normas da ABNT em vigor;
Importante que todos os trabalhos submetidos para II Mostra sejam cuidadosamente revisados
antes do encaminhamento. Os trabalhos que estiverem fora das normas serão automaticamente
desclassificados.
10. Os trabalhos apresentados em forma de comunicação oral
O autor/a apresentador/a terá 10 minutos para apresentação e 05 minutos para arguição,
havendo possibilidade de redução do tempo, caso haja necessidade.
O autor/a apresentador/a deverá entregar na sala de apresentação pen-drive contendo o arquivo
para apresentação. Computadores e projetores estarão disponíveis para os expositores.
Todos os trabalhos selecionados serão publicados em Anais do Evento e receberão certificado
de publicação e de apresentação do trabalho.
11. Materiais adicionais recomendados:
Preparar um resumo mais detalhado do que o apresentado ou mesmo cópias reduzidas do pôster
para distribuir aos (às) interessados (as); disponibilizar cópias de nomes e endereços dos (as)
autores (as);
Data provável da apresentação dos trabalhos em forma de pôster: 20/11/2019;
Horário: 11h30
Data provável da apresentação dos trabalhos orais: 21/11/2019;
Horário: 14h00

12. Identificação dos autores:
Com o objetivo de realizarmos uma seleção isenta, os/as autores/as não deverá(ão) identificar o
trabalho. Deverá ser enviada em arquivo anexo a Folha de Rosto (em anexo) contendo as
seguintes informações:
Nome completo do(s) autores/as;
Endereço eletrônico;
Instituição (Ramo/Unidade da Federação);
Cargo: Título do Trabalho;
Eixo Temático;
Trabalho científico ou Relato de experiência
13. Avaliação dos trabalhos
Os trabalhos que estiverem fora das normas da ABNT serão automaticamente desclassificados.
Os trabalhos submetidos a II Mostra Científica, serão selecionados pela Comissão Científica com
base em pareceres emitidos por pareceristas ad hoc. A avaliação deverá levar em conta os
seguintes critérios e pontuações:
a) Pertinência do trabalho em relação ao eixo temático proposto - 2 pontos;
b) Qualidade linguística: uso adequado do idioma, clareza e correção na comunicação e
encadeamento lógico dos argumentos – 3 pontos;
c) Conteúdo: Problematização do tema e consistência analítica, fundamentação teóricometodológica, contribuição para a produção do conhecimento na área de Direitos Humanos,
Cidadania e Situação de Rua , bibliografia seletiva e pertinente ao tema abordado - 5 pontos.
Casos omissos
Os casos omissos serão analisados pela Comissão Científica do Evento.
ANEXO
FOLHA DE ROSTO: II MOSTRA CIENTÍFICA DO GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA:
SITUAÇÃO DE RUA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Preencher a Folha de Rosto, e enviar para o email:
grupodepesquisa.poprua@defensoria.ba.def.br em arquivo anexo, junto com o Resumo
expandido a ser avaliado. O trabalho não deve conter identificação do(s) seu(s) autor(es).
1.TÍTULO DO TRABALHO:______________________________________________________
2. Instituição (Ramo/Unidade da Federação):________________________________________
3. Modalidade: ( ) Trabalho científico ( ) Relato de experiência
4. Eixo Temático:
( ) Eixos1 Família, Gerações e situação de rua;
( ) Eixos 2 Políticas públicas , inclusão produtiva e situação de rua;
( ) Eixos 3 O Cuidado na Rua, maternidade, questões de gênero e diversidade.
5. NOME COMPLETO DO AUTOR PRINCIPAL:______________________________________
Endereço eletrônico:____________________________________________________________
Cargo:_______________________________________________________________________
Telefone: ( )___________________________________________________________________
COAUTOR 1
Endereço eletrônico:____________________________________________________________
Cargo: ______________________________________________________________________
Telefone: ( ) __________________________________________________________________
COAUTOR 2
Endereço eletrônico:____________________________________________________________
Cargo: ______________________________________________________________________
Telefone: ( ) __________________________________________________________________
COAUTOR 3
Endereço eletrônico:____________________________________________________________
Cargo: ______________________________________________________________________
Telefone: ( ) __________________________________________________________________
Obs. Esta folha deverá ser enviada em arquivo anexo ao resumo expandido, a confirmação da
inscrição será recebida por e-mail
Salvador, 03 de setembro de 2019.
Soraia Ramos Lima
Diretora da ESDEP

