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Enviaram os seus contributos
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essoas de locais diferentes vindas de todo o mundo 

 

       e muitos outros
decidiram juntar-se para descobrir a melhor maneira

de contar e ouvir histórias
e convidaram outras almas inspiradas pelas

mesmas ideias.

Prof. Brian Hurwitz 

Professor de Medicina e as Artes. 
Director do Centro de Humanidades e Saúde. King’s Collegue Londres, RU.

Prof. Joao Lobo Antunes 
Professor de Neurocirurgia (Lisboa).

Presidente da Academia Portuguesa de Medicina

Prof. Nicky Britten

Professora de Investigação de Saúde e Cuidado Aplicados.  
Instituto de Investigação de Saúde na Universidade de Exeter Faculdade de Medicina.

Prof. Rachel Grob

The Center for Patient Partnerships (Directora de National Initiatives). 
Universidade de Wisconsin Faculdades de Direitos, Medicina & Saúde Pública,

 Enfermagem, e Farmácia.

Prof. Arthur Frank

Professor Emérito de Sociologia da Universidade de Calgary, Professor na VID 
Specialized University, Bergen, Noruega, e membro do corpo docente

 do Centro de Prática Narrativa em Boston.
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Conferência Internacional
sobre Narrativas de Saúde e Doença

   ediram o auxílio dos sábios

eunem-se para partilhar tempo, 
espaço e saber, no final do anor 

          

   uitos querem abrir os olhos, ouvidos e bocas e 
enviar as suas mensagens

          
Os resumos não devem ter mais de 400 palavras. Após a aprovação pelo 
comité científico, a comunicação completa deve ser enviada em forma de 

texto (máximo 5 páginas), e/ou duma apresentação em vídeo (até 5 
minutos). Este material deve servir como poster/vídeo de apresentação e 
os seleccionados para fazerem a respectiva “apresentação oral” terão até 

10 minutos, mais outros 10 para discussão in loco.

Todas os contributos estarão disponíveis no site do congresso (com 
password apenas para delegados) desde a aprovação pelo comité científico 

até à data do congresso, e ainda dois meses depois do mesmo:

Resumindo, os passos do processo são:

Envio dos resumos

Avaliação pelo Comité Científico

Aprovação pelo Comité Científico

Envio das comunicações por inteiro (texto e/ou vídeo)

Comunicações completas disponíveis no site para todos os delegados 

Abertura do Debate

Selecção das apresentações orais

www.healthnarratives.org/en/abstracts-submissions
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