
 

 

 

 
 

Chamada pública para propostas ao programa científico do 

11º. Congresso Brasileiro de Epidemiologia 

 

 
A Comissão Científica do 11º. Congresso Brasileiro de Epidemiologia está abrindo espaço na 

programação do evento para que grupos de pesquisa, grupos temáticos da ABRASCO e 

programas de pós-graduação proponham atividades autofinanciadas. O evento acontecerá em 

Fortaleza, Ceará, entre os dias 14 e 18 de novembro de 2020. 

 
 

Esta iniciativa visa ampliar o leque de atores envolvidos nas proposições de temas de interesse 

para a epidemiologia brasileira, bem como ampliar as fontes de recursos financeiros que 

assegurem a sustentabilidade do nosso evento, mantendo a excelência que vem sendo uma de 

suas marcas desde a primeira edição. 

 
 

As propostas podem ser para a realização de mesas-redondas, palestras ou cursos. As mesas 

redondas devem contar com dois a três expositores e um moderador. Terão duração de duas 

horas, com apresentação e debate. Já as palestras terão duração de uma hora e contarão com 

apenas um expositor. Os cursos serão oferecidos no pré-congresso (14 e 15 de novembro), com 

duração de 8h, 12h ou 16h. 

 
 

O convite para a apresentação de propostas estará aberto de 05 de novembro a 14 de 

fevereiro de 2020. Cada proponente poderá sugerir até duas atividades. O envio das 

propostas deve ser feito exclusivamente por meio de formulário eletrônico disponível 

em https://forms.gle/KQJxJM8oAVpPQXBLA. O resultado da avaliação será comunicado a 

todos os autores proponentes a partir de 20 de março de 2020. 

 
 

Dado que o programa do evento tem um limite na oferta de atividades, a Comissão Científica 

terá a possibilidade de aprovar apenas um número restrito de propostas. Todas elas serão 

avaliadas pela comissão, que vai julgar de acordo com a aderência da proposta ao tema do 

congresso e aos seus eixos. Assim, antes de propor uma atividade, por favor leia atentamente, 

na próxima página, o tema do congresso e os eixos propostos pela Comissão Científica. 

 
 

As propostas devem conter: 

• Tipo de atividade (mesa-redonda, palestra ou curso) e título da atividade 

• Convidados sugeridos, com as respectivas instituições 

• Um resumo contendo no máximo 200 palavras, com uma justificativa para a proposição. 

• Nome (s) e endereço (s) de e-mail do(s) proponente 

• Fonte de financiamento para custeio de passagem e diárias dos participantes 



 

 
 

Tema do Congresso 
• Epidemiologia, Democracia & Saúde: conhecimento e ações para equidade 

 

Eixos do Congresso 
• Desafios e avanços teóricos e metodológicos 

• Avanços em intervenção e avaliação em epidemiologia 

• Vigilância em saúde: inovação, informação e ação 

• Desafios na formação em epidemiologia 

• Sustentabilidade, disseminação e integridade em pesquisa 

• Ampliando conhecimento, políticas e práticas 

• Interfaces com a sociedade: informação, educação e comunicação em saúde em 

tempos de pós verdade 

• Determinação Social do Processo Saúde-Doença em contextos de vulnerabilidade 

ampliada 

 

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2019 

 
Comissão Científica do 11º. Congresso Brasileiro de Epidemiologia 


