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Salvador, 27 de novembro de 2018 
 
 

LISTA DE TRABALHOS APROVADOS NA I MOSTRA CIENTÍFICA DO GRUPO DE 
ESTUDOS E PESQUISA: SITUAÇÃO DE RUA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS. 

MODALIDADE PÔSTER 
 

Prezado (a) Autor (a), 
 

A Comissão Organizadora da I Mostra Científica do Grupo de estudos e Pesquisa: Situação de 
rua, Cidadania e Direitos Humanos, da Defensoria Pública de Direitos Humanos da Bahia, informa a 
lista dos trabalhos APROVADOS, para serem apresentados na Modalidade de Pôster. 

 
N.º NOME DO AUTOR 

PRINCIPAL 
EIXO PARA POSTER TÍTULO DO TRABALHO 

1. Ariel Dantas O Cuidado na rua 1. Um grito na rua: reflexões teóricas 
sobre as potências das linguagens da 
população em situação de rua. 

 
2. A arte de pessoas em situação de rua 
como possível movimento cultural 
popular. 

2. Carlos Donisete de Souza Acolhimento 
Institucional 

1. Usina de Bruxo: da Pedra 
Lascada à Tapioca! 

3. Danielly Rodrigues da Silva 
Evangelista 

Saúde e situação de rua 1. A atuação do assistente social no 
Consultório na Rua da unidade 
básica de saúde São João: Limites 
e possibilidades do fazer 
profissional para efetivação do 
direito da população em situação 
de rua ao acesso à política pública 
de saúde. 

4. Daniele Gruppi de Mendonça  1. Como a Folha de São. Paulo 
(2011-2013) representa as políticas 
públicas de saúde para a população 
em situação de rua? 

5. Daiane Santos Oliveira Cuidado na Rua 1. Vivências de mulheres em situação 
de rua no exercício da maternidade. 
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6. Elielma Almeida Alvin de Melo Acolhimento 
Institucional 

1. O papel do enfermeiro e a 
importância do Consultório na Rua na 
integralidade do cuidado à pessoa em 
situação de rua: uma revisão de 
literatura. 

2. Cuidado integral e iniquidades nos 
serviços de saúde relacionadas à 
população em situação de rua: um 
relato de experiência. 

7. Franciele Maria Costa Saúde e situação de rua 1. Acesso à saúde reprodutiva das 
mulheres em situação de rua: análise 
realizada em uma unidade de 
acolhimento institucional. 

8. Gabriela Amaral Azevedo O Cuidado na Rua 1. Roda de conversa com a 
população em situação de rua: 
Uma experiência reflexiva. 

9. Gerusa da Conceição Acolhimento 
Institucional 

1. As políticas públicas de proteção 
para as mulheres em situação de rua 
e a atuação do Serviço Social. 

10. Ingrid da Silva Ramalho Maternidade na Rua 1. Ser mãe em situação de rua: 
análise de notícias publicadas no 
jornal Correio Web. 

11. Iraci Santos Acolhimento 
Institucional 

1. Direito a ter direitos: Assistência 
Social à população adulta em 
situação de rua em Salvador 

12. Jamile de Santana Souza Habitação e situação de 
rua 

1. A concepção de família sob a 
ótica das crianças e adolescentes 
em situação de rua. 

13. Josefa Santos do Nascimento O Cuidado na Rua 1. Políticas públicas e população em 
situação de rua: Grupo LGBTI. 

14. Karla Sell Schneider O Cuidado na Rua 1..Planejamento familiar: desafio 
para as equipe de Consultório na Rua. 

15. Lara Fernanda Silva Oliveira Acolhimento 
institucional 

1. Serviço socioassistencial: Jovens 
em situação de rua. 

16. Marcella Raquel Spath Molina Saúde e situação de rua 1.  Perfil de crianças e adolescentes 
acolhidos em uma unidade de 
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   acolhimento infanto juvenil em uso 
abusivo de Spa´s. 

17. Marla Marcelino Gomes Saúde e Situação de rua 1.O cuidado e a rua:  novas 
possibilidades na clínica a céu aberto. 

18. Mateus Rios O Cuidado na Rua 1. O exercício da escuta qualificada a 
partir das/para   pessoas   em situação 
de rua 

19. Patrícia Carla Smith Galvão O Cuidado na Rua 1. Experiências em situação de rua e 
o cuidado de si. 

20 Paulo Cezar Martins Acolhimento 
Institucional 

1. Participação social e controle 
propositivo sobre as polícias: O 
Movimento da Pessoa em Situação 
Rua e a necessidade de representação 
em Conselhos Comunitários de 
Segurança Pública em Salvador. 

21 Rafael Arcanjo Tavares Filho Saúde e situação de rua 1. A saúde nos discursos de pessoas 
em situação de rua associados em uma 
unidade de ressocialização no 
município de Salvador – BA: Auto 
percepção, acesso à rede básica e 
desafios. 

22 Sara Peixoto de Almeida Saúde e situação de rua 1. Morador de rua que usa drogas 
nas representações sociais de 
pessoas em situação de rua. 

23 Vânia Mota Acolhimento 
Institucional 

1. Fortalecendo a rede, a rua em 
cena: A construção do trabalho 
profissional do serviço social no 
GT Pop Rua. 
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1. SEGUEM INFORMAÇÕES PARA O (A) AUTOR (A): 
 

Data da apresentação: 10/12/2018 
Horário: 15h30 às 16h30 
Local: Auditório da Defensoria Pública no Canela 

 
 
 

2. OBRIGAÇÕES DO (A) AUTOR (A) 
 

o O autor (a) será responsável pelo transporte do pôster até o local do evento, e a acomodação 
dos mesmos no local previamente estipulado e também pela retirada do material ao término da 
atividade; 

 
o Deverá permanecer no local junto pôster durante a exposição para interação com os demais 

participantes do evento. 
 
 

3. A EXPOSIÇÃO 
 

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 responsável pela 
exposição do pôster durante todo o tempo reservado à sua apresentação. 

 
 
 

4. NORMAS PARA CONFECÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 
APROVADOS EM FORMA DE PÔSTER 

o Dimensão 0,90m de largura por 1,20 m de altura; 
o Texto legível a uma distância de, pelo menos, 2 metros; 
o 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; 

o Título (o mesmo do trabalho enviado, em letras maiúsculas); 
o 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; 
o Corpo do texto: Introdução, Metodologia, Discussão dos resultados, Considerações Finais e 

Referências (Sintetizar as ideias do Resumo expandido). 
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5. MATERIAIS ADICIONAIS RECOMENDADOS: 
 

o 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); 

o Data provável da apresentação dos trabalhos em forma de pôster: 10/12/2018; 
o Horário: 15h30 às 16h30 

6.  DISPOSIÇÃO DOS COMPONENTES DO PÔSTER 
 
 
 
 
 

 

OBS: O material ideal para fazer o pôster é a lona de vinil, cordão de algodão como base para pendurar. 
Na figura acima, acrescentar a palavra EIXO, logo depois do TÌTULO do trabalho. 
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Na impossibilidade dos autores (as) comparecerem ao evento, solicitamos o envio de comunicado 
a Comissão Organizadora, através do e-mail: mostra.poprua@defensoria.ba.def.br formalizando a 
ausência. Ressaltamos, no entanto, que a exposição do pôster no dia do evento, é um critério para a 
certificação da aprovação do trabalho e para a publicação do resumo nos Anais do Evento. 

 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

Comissão organizadora 

mailto:mostra.poprua@defensoria.ba.def.br

