
 
 
 

As vozes dos jovens na pesquisa para a saúde 
 
 

O Global Forum for Health Research e The Lancet  
lançam, em conjunto, a terceira competição de ensaios 

para pessoas com menos de 30 anos de idade  
sobre o tema  

Alterações climáticas e saúde de populações vulneráveis: 
desafios para a pesquisa 

 
 

Normas e diretrizes 
• Os autores devem ter nascido em ou após 1o de janeiro de 1978. 
• Cada autor pode enviar para apreciação apenas um ensaio. 
• Os ensaios devem ser submetidos em inglês ou em francês e não podem ultrapassar 1.500 palavras. 
• Os ensaios devem refletir as idéias do próprio autor e não podem derivar de qualquer outra fonte.  
• Os ensaios devem ser inéditos. 
• Os ensaios são individuais (ou seja, representam o trabalho de um único autor). 
• Os textos devem conter idéias originais e até provocantes, não devendo ter conteúdo técnico ou 

acadêmico; por isso, provavelmente, não é necessário incluir tabelas, gráficos ou figuras, e as 
referências bibliográficas devem ser limitadas. 

• Os autores têm a liberdade de tomarem posições idealistas e passionais, bem como de questionar 
práticas estabelecidas, porém de forma construtiva. 

• Dentro do contexto da pesquisa em prol da saúde, os autores podem tratar de temas que incluam 
qualquer aspecto que suscite a ele/ela um interesse particular – por exemplo, extremos climáticos, 
catástrofes naturais, combustíveis e energia, transporte, gestão de água, controle de vetores, 
produção de alimentos, demografia, planejamento urbano, segurança. 

Prazos 
• O prazo para recebimento dos textos se encerra em 30 de abril de 2008.  
• Até o final de junho será anunciada uma lista dos autores pré-selecionados. Será solicitado a cada 

um desses candidatos o envio de uma foto de alta qualidade e a confirmação da data de nascimento 
e de ser o único autor do ensaio. 

• Os vencedores serão notificados até o começo de agosto de 2008. A decisão tomada pelos juízes 
será irrevogável. 

Prêmios 
• Uma seleção dos ensaios listados será publicada em uma antologia, bem como em páginas da web 

do Lancet e do Global Forum. 
• Os vencedores serão convidados a participar (com todas as despesas pagas) do Fórum Ministerial 

Global sobre Pesquisa para a Saúde (“Global Ministerial Forum on Research for Health”), que 
acontecerá em Bamako, Mali, de 17 a 19 de novembro de 2008. 

 
 Não poderão participar da competição funcionários do Global Forum ou do The Lancet, seus 
parentes próximos e nem autores cujos ensaios pré-selecionados foram publicados em 2006 e 2007. 
 

Para obter mais detalhes sobre o envio para apreciação dos ensaios, visite 
www.globalforumhealth.org

http://www.globalforumhealth.org/Site/000__Home.php

