
 

 

Sobre o Evento: 
 
O IV Encontro sobre violência intrafamiliar: uma violação dos direitos 

humanos ocorrerá na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
(UESB)/Campus de Jequié, nos dias 10 de setembro de 2019 das 19 às 22 
horas e 11 de setembro de 2019, das 8 às 12h e de 14 às 18h no Auditório 
Wally Salomão, como uma das atividades do Grupo de Pesquisa Violência, 
Saúde e Cultura de Paz em parceria com o Comitê Interinstitucional de 
Segurança Pública (CISP) de Jequié, do Laboratório de Saúde Coletiva e do 
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Saúde (PPGES). 

 
Finalidade:  

O evento tem a finalidade de fomentar discussões sobre os aspectos 
epidemiológicos, conceituais, as relações de gênero e poder que contribuem 
para a ocorrência da violência contra mulheres, destacando-a como violação 
dos direitos humanos, além da necessidade de enfatizar a articulação 
intersetorial para o enfrentamento deste problema de saúde pública. 

 

 
Programação Preliminar  
 
10/09/2019  
18 às 19h – Credenciamento 
 
19 às 19h30min - Mesa de abertura 

 
 

 
LABORATÓRIO DE SAÚDE 

COLETIVA 



 
19h30min às 22h - Conferência de Abertura – Rede de Enfrentamento a 
mulheres em situação de violência: interface com as questões de gênero, 
raça/cor, classe social e geração. 
 
11/09/2019  
 
8 às 8h30min – Momento Cultural 
 
8h30min às 12h - Mesa-redonda: O papel dos serviços da rede de atendimento 
a mulheres em situação de violência doméstica. 
 
- Assistência à Saúde 
8h30min às 8h50min - Representante da Secretaria Municipal de Saúde 
(Vigilância Epidemiológica, Centro de Assistência e Tratamento Especializado - 
CATE). 
8h50min às 9h10min - Representante do Hospital Geral Prado Valadares 
(HGPV) 
9h10min às 9h30min - Representante da Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) 
 
- Assistência Social 
9h30min às 9h50min - Representante da Secretaria de Desenvolvimento Social 
(NAM/Sala lilás, CRAS, CREAS). 
 
- Assistência Policial  
9h50min às 10h10min - Representante da DEAM. 
10h10min às 10h30min - Representante da Polícia Militar (Ronda Maria da 
Penha). 
 
- Assistência Jurídica  
10h30min às 10h50min - Representante da Promotoria de Justiça  
10h50min às 11h10min – Representante da Defensoria Pública. 
11h10min às 12h – Debate 
 
12 às 14h – Intervalo para almoço 
 
14 às 14h30min – Momento Cultural 
 
14h30min às 16h – Mesa Redonda: Refletindo sobre a violência contra as 
mulheres:  
- Violência de gênero no contexto das relações afetivas íntimas.  
- O papel da doula na prevenção da violência obstétrica. 
- O contexto da violência contra mulheres transexuais. 
 
16 às 18h - Apresentação de trabalhos na modalidade comunicação oral. 
 
18h - Encerramento 

 
 



 
Inscrições do evento - no link 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelVOJQS1VBNgNTjLKT9ue6heaM
FY3ka-4X77MFw45QvL1ssw/viewform?vc=0&c=0&w=1 
 
 
Normas para Inscrição de Trabalhos 

A Comissão Científica receberá inscrições de trabalhos científicos individuais 
ou coletivos (relatos de experiência, resultados de pesquisa, revisão de 
literatura) no período de 12 a 25 de agosto de 2019, através do e-
mail: trabalhosencontroviolencia@gmail.com 

 
Os trabalhos aprovados serão apresentados no evento sob a forma de 
comunicação oral, no dia 11/09/2019 das 16 às 18h30min conforme previsto na 
programação. A carta de aceite será enviada por e-mail ao relator do trabalho 
entre os dias  01 a 09/09/2019. 
 
 
Os trabalhos científicos contemplarão as seguintes áreas temáticas: 
 
Área Temática 1: A saúde coletiva no enfrentamento da violência: violação dos 
direitos humanos, violência, violência doméstica, violência intrafamiliar contra 
crianças, adolescentes e jovens, mulher, adulto, idoso, pessoa com deficiência, 
negligência, violência física, psicológica, sexual, patrimonial, assédio, violência 
na escola, bullying, violência no trânsito, homicídios, ações de promoção e 
prevenção da violência, o papel da rede no enfrentamento da violência, uso de 
álcool e outras drogas. 
  
Área Temática 2: O Sistema Único de Saúde no contexto na Seguridade 
Social: Políticas de Proteção Social, Políticas, Planejamento e Gestão em 
Saúde, Modelos assistenciais, Atenção à Saúde de Grupos Populacionais, 
Acesso aos serviços de saúde. 
  
 
Os trabalhos serão apresentados na forma de pôster digital, podendo ser 
inscritos até dois trabalhos do mesmo autor, tendo no máximo cinco coautores.  
Após envio dos trabalhos os mesmos serão julgados por uma comissão 
científica previamente formada por docentes/pesquisadores com expertise na 
área. 
 
Os resumos expandidos deverão ser escritos em português, conforme as 
seguintes especificações: 
 
Papel: A4 (297 mm de altura e 210 mm de largura). 
Letra: fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço simples entrelinhas com 
espaço entre as seções (Introdução, Objetivos, Métodos, Resultados, 
Conclusões, Descritores e Referências). 
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Margens: (3 cm – superior/esquerda e 2 cm – inferior/direita).  
 
Cabeçalho: Título do trabalho em caixa alta, centralizado e em negrito, 
tamanho 14. 
  
Autor(es): alinhado à direita, apresentando nome(s) e sobrenome(s) em ordem 
decrescente de autoria (autor e coautores). Enumerar os autores para 
descrever em nota de rodapé: categoria profissional e vinculação institucional. 
No caso do relator, sublinhar e acrescentar o endereço eletrônico. 
  
Resumo Expandido: deverá ser estruturado destacando-se em negrito a 
Introdução, Objetivos, Métodos, Resultados, Conclusões, Descritores e 
Referências (limitadas em cinco). O texto deverá conter no mínimo 1000 e no 
máximo 1500 palavras. 
 
Todos os trabalhos recebidos terão os nomes dos autores omitidos no 
momento da avaliação, garantindo a lisura do processo avaliativo, levando-se 
em conta a relevância e originalidade dos trabalhos. 
 
Os trabalhos aprovados pela Comissão Científica serão apresentados no dia 
11/09/2019 (16 às 18:30), com a presença de no mínimo um(a) avaliador(a) 
que atuará como parecerista do trabalho.  
 
Após apresentação de todos os trabalhos a comissão julgadora escolherá os 
três trabalhos mais relevantes que serão premiados (1º, 2º e 3º lugar) com 
emissão de certificado. 
 
Os trabalhos serão publicados nos Anais do Encontro de Violência Intrafamiliar 
(ISSN 2237-1877), disponibilizado no link: 
http://www2.uesb.br/eventos/violencia_intrafamiliar/index.php 
   
 
APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS – PÔSTER DIGITAL 
 
O pôster digital deverá ser elaborado em slide único com texto legível a um 
metro de distância, contemplando: INTRODUÇÃO, OBJETIVOS, 
METODOLOGIA, RESULTADOS, CONCLUSÕES E REFERÊNCIAS.  
 
A confecção do pôster digital será de inteira responsabilidade do(s) autor(es) e 
o(a) relator(a) ficará responsável pela sua apresentação. O(a) relator(a) terá 10 
minutos para apresentação permanecendo no local até à avaliação do mesmo 
e a(o) avaliador(a) terá 5 minutos para as considerações do trabalho. 
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