NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM GÊNERO, RAÇA E SAÚDE – NEGRAS

IV COLÓQUIO SOBRE A SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA

O Núcleo de Estudos e Pesquisa em Gênero, Raça e Saúde (NEGRAS) está
promovendo o IV Colóquio sobre a saúde da População Negra, que ocorrerá no dia 09
de novembro na Escola Bahiana de Medicina, Campus Cabula.
O NEGRAS é um núcleo interdisciplinar e interinstitucional que se propõe a
promover estudos, pesquisas e intervenções que possibilitem a reflexão sobre a situação
de saúde de grupamentos e coletividades, considerando as dimensões raciais e de
gênero. Criado em 2011 por docentes da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia,
o grupo vem cumprindo a sua proposta de interinstitucionalidade e ampliou, em 2016,
suas ações na cidade de Salvador, incluindo docentes, discentes e servidores técnicoadministrativos de outras Instituições de Ensino Superior, como a Universidade
Federal da Bahia – UFBA, a Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública –
EBMSP, a Universidade Salvador – UNIFACS e de organizações públicas, como a
Secretaria Municipal de Saúde de Salvador.
A Política Nacional Integral de Saúde da População Negra (PNISPN) tem como
objetivo promover a saúde integral dessa população, priorizando o combate ao racismo
e a redução das desigualdades étnico-raciais e da discriminação nas instituições e nos
serviços do SUS. Em suas diretrizes gerais, a PNISPN apresenta a inclusão dos temas
Racismo e Saúde da População Negra nos processos de formação e educação
permanente dos trabalhadores e das trabalhadoras da saúde e o exercício do controle
social na saúde.
O objetivo desse evento é proporcionar um espaço de diálogo e socialização das
práticas de cuidado voltadas para a população negra, integrando as políticas públicas, a
legislação voltada ao contexto da saúde e a gestão clínica. A estrutura do Colóquio
consiste em conferências, mesas-redondas e apresentação de trabalhos acadêmicos por
meio de comunicação oral e pôster, com o intuito de promover o debate para permitir o
aprofundamento das temáticas abordadas.

Assim, abrimos o referido edital para a submissão de trabalhos de modo a
propiciar socialização e ampliação do debate acerca das pesquisas realizadas sobre o
tema saúde da população negra.

ORIENTAÇÕES PARA A SUBMISSÃO DE TRABALHOS

1. Realizar a inscrição através do e-mail: coloquiobahiana2018@gmail.com, até o
dia 17 de outubro de 2018.
2. Após submissão, os trabalhos serão analisados pela Comissão Científica do
evento.
3. Encerrada a análise feita pela Comissão Técnica, os trabalhos selecionados para
apresentação oral serão inseridos na programação.
4. Os inscritos selecionados para apresentação serão comunicados a partir de 27 de
outubro de 2018.
5. Os selecionados receberão certificado de apresentação de seu trabalho.
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE TRABALHOS
1. O texto do resumo deverá conter no mínimo 2.500 (dois mil e quinhentos) e no
máximo 3.500 (três mil e quinhentos) caracteres, incluindo os espaços.
2. O texto deverá apresentar os seguintes itens: introdução, objeto, metodologia,
resultados alcançados e conclusão.
3. As referências devem ser citadas exclusivamente no texto, pelo sistema AutorData, conforme a ABNT, e listadas ao final do resumo.

TEMAS PARA ENVIO DE RESUMOS
 Interface entre a Política Nacional de Alimentação e Nutrição e a Política
Nacional Integral de Saúde da População Negra.
 A formação dos graduandos na perspectiva da Política Nacional Integral de
Saúde da População Negra.
 As Práticas interativas e complementares sobre o olhar das tradições de Matriz
Africana.
 Racismo e sofrimento psíquico.

