Congresso Sul - Mato - Grossense

SOBRE Violências no Trabalho
''Enfrentamento e superação''

LOCAL: UFMS - CAMPUS PANTANAL DA UFMS
ANFITEATRO SALOMÃO BARUKI

Inscrições: www.fundacentro.gov.br
Informações: congresso.violencianotrabalho@gmail.com

PROGRAMAÇÃO E NORMAS DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS
CONGRESSO SUL-MATO-GROSSENSE SOBRE VIOLÊNCIAS NO TRABALHO:
“ENFRENTAMENTO E SUPERAÇÃO”
12/11 segunda-feira
PERÍODO

HORÁRIO

ATIVIDADE

07h30min às
08h30min

Credenciamento

MINICURSOS (30 VAGAS POR CURSO)
1.

2.
MANHÃ

08h00min às
12h00min

3.
4.
5.

6.

“Fatores psicossociais de risco: Da teoria à prática”.
Apresentação de caso – Profa. Dra. Liliana Andolpho
Magalhães Guimarães (UCDB)
“Clínica do trabalho no SUS” – Prof. Dr. Álvaro Roberto
Crespo Merlo (UFRGS)
“Desejar, Falar, Trabalhar” – Profa. Dra. Ana Magnólia
Bezerra Mendes (UNB)
“Ações de erradicação do trabalho escravo” – Dra. Thaís
Dumêt Faria (OIT)
“Violência no trabalho e responsabilidade civil do
empregador” – Professores Drs. Roberto Ajala Lins e Camillo
Henrique Silva (OAB/UFMS)
“Meio ambiente do trabalho e atuação do Ministério Público”
– Dra. Claudia Fernanda Noriler Silva (Procuradora do
Trabalho do Município de Três Lagoas e Coordenadora
Regional do Meio Ambiente do trabalho)


Para se inscrever nos minicursos clique
http://goo.gl/forms/IRgNGpkHZ0WBSfQi1



Carga Horária: 4 horas

aqui:

INTERVALO
EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS (PÔSTER)
GT1:
Trabalho
infantil
(educação;
aprendizagem;
desenvolvimento; direitos humanos; ações de erradicação)
GT2: Trabalho escravo/forçado (tráfico de pessoas; imigrantes;
trabalho em carvoaria; servidão por dívida; profissionais do sexo;
povos indígenas)
TARDE

14h00min às
16h30min

GT3: Sofrimento psíquico e adoecimento no trabalho
(situação/trabalho atravessado pela violência; assédios;
patologias sociais da violência; desemprego; trabalho informal)
GT4: Condições e acidentes de trabalho (doenças; morbidades;
segurança; terceirização)



18h30min
18h30min às
18h50min
18h50min às
19h10min
19h10min às
19h55min
20h00min
20h00min às
21h00min
NOITE

As submissões de trabalhos científicos serão via correio
eletrônico e deverão ser enviadas para o e-mail:
congresso.violencianotrabalho@gmail.com

ABERTURA DO CONGRESSO
Apresentação artística
Composição da Mesa de Abertura com representantes das
instituições e entidades promotoras e apoiadoras do evento.
Conferência de abertura: Assédio moral no trabalho.
Prof. Dr. José Roberto Montes Heloani (Unicamp)
Coffee Break
Lançamento de livros confirmados:
- HELOANI, Roberto; BARRETO, Margarida. Assédio moral:
gestão por humilhação. Curitiba: Editora Juruá, 2018.
- GUIMARÃES, Liliana Andolpho Magalhães; VERAS, André
Barciela. Saúde psíquica e trabalho. Campo Grande: Editora
UCDB, 2017.
- LIMA FILHO, Francisco das Chagas. Os direitos fundamentais
e a boa-fé como limites ao poder diretivo empresarial. São
Paulo: Ltr, 2017.
- MENDES, Ana Magnólia Bezerra. Desejar, Falar, Trabalhar.
Porto Alegre: Editora Fi, 2018.
Dia 13/11 terça-feira

PERÍODO

HORÁRIO

08h00min às
9h30min
MANHÃ
9h30min 9h45min
9h45min às
11h15min

13h30min às
14h30min

ATIVIDADE
Mesa redonda: Acidentes de trabalho
Profa. Dra. Liliana Andolpho Magalhães Guimarães (UCDB)
Desembargador Federal do Trabalho Dr. Francisco das Chagas
Lima Filho (TRT 24)
Mediador: Juiz do Trabalho Dr. Márcio Alexandre da Silva (TRT
24)
Intervalo - Coffee Break
Mesa redonda: Trabalho infantil
Dra. Marinalva Cardoso Dantas (Ministério do Trabalho)
Dra. Thais Dumêt Faria (OIT)
Mediadora: Profa. Dra. Claudia Araújo de Lima (UFMS)
INTERVALO
Conferência: “Trabalhe, e cale-se!! O silêncio gritante nas
situações de violência”
Profa. Dra. Ana Magnólia Bezerra Mendes (UnB)

TARDE

14h30min às
16h00min

16h00min às
16h15min
16h15min às
17h15min
17h15min às
18h00min

Mesa redonda: Sofrimento psíquico, servidão e violência no
trabalho
Desembargador Federal do Trabalho Dr. André Luís Moraes de
Oliveira (TRT 24)
Prof. Dr. André Luis Vizzaccaro-Amaral (UEL)
Mediador: Prof. Dr. José Roberto Montes Heloani (UNICAMP)
Intervalo - Coffee Break
Conferência: “Quando o copo transborda: suicídios no trabalho”
Prof. Dr. Álvaro Roberto Crespo Merlo (UFRGS)
Entrega de livros para os melhores pôsteres
Dr. Márcio Alexandre da Silva (Juiz do Trabalho TRT 24 e
Mestre em Estudos Fronteiriços)
Dra. Vanessa Catherina Neumann Figueiredo (Professora UFMS)
Encerramento do evento

1) NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
a) É obrigatória a inscrição de um dos autores no Congresso para submissão do trabalho
b) Serão aceitos trabalhos com no máximo CINCO autores;
c) Será aceito o envio de no máximo DOIS resumos por autor (sem limite para coautoria);
d) Os trabalhos serão apresentados somente em formato PÔSTER;
e) Serão aceitos relatos de pesquisa e de experiências profissionais, inclusive em estágios e
atividades de extensão, que tenham relação com a temática do evento;
f) O prazo para envio dos resumos terá início no dia 15/08, às 6h00min, com término às
23:59h do dia 30/09 (Horário de Mato Grosso do Sul), no seguinte e-mail:
congresso.violencianotrabalho@gmail.com
g) Os resultados da avaliação dos trabalhos serão divulgados no dia 15/10.
2) EIXOS TEMÁTICOS
a) GT1: Trabalho infantil (educação; aprendizagem; desenvolvimento; direitos humanos; ações
de erradicação);
b) GT2: Trabalho escravo/forçado (tráfico de pessoas; imigrantes; trabalho em carvoaria;
servidão por dívida; profissionais do sexo; povos indígenas);
c) GT3: Sofrimento psíquico e adoecimento no trabalho (situação/trabalho atravessado pela
violência; assédios; patologias sociais da violência; desemprego; trabalho informal);
d) GT4: Condições e acidentes de trabalho (doenças; morbidades; segurança; terceirização).
Envio de trabalhos científicos pelo e-mail: congresso.violencianotrabalho@gmail.com
3) NORMAS PARA REDAÇÃO DO RESUMO EXPANDIDO
a) Os arquivos com os resumos deverão ser redigidos no programa Word e salvos na extensão
.doc ou .docx, com no mínimo UMA e máximo de TRÊS páginas.

b) O texto do resumo deverá ser redigido em fonte Times New Roman, tamanho 12,
espaçamento 1,5 cm, formatação justificada, folha A4, todas as margens com 2,5 cm,
apresentado na seguinte organização:
 Título centralizado, com letras maiúsculas (caixa alta) e em negrito, fonte tamanho 12;
 Na linha abaixo nome(s) do(s) autor(es) com letra maiúsculas e minúscula, sem negrito e
alinhado à direita;
 Na linha seguinte nome da instituição, com letras maiúsculas e alinhado à direita;
 Na linha seguinte o eixo temático no qual se insere seu trabalho;
 O texto do resumo deve ser digitado após uma linha de intervalo;
 Deve conter ainda três a cinco palavras-chave na linha abaixo do resumo;
 Fonte de financiamento: Após as palavras-chave, pular uma linha e informar fontes de
financiamento (custeio, bolsa, apoio institucional).
c) O texto do resumo deverá apresentar introdução, objetivo(s), metodologia, resultados e
considerações parciais ou finais, e bibliografia.
d) Não será permitida a utilização de gráficos e/ou tabelas no corpo do resumo, apenas no
pôster;
e) Sobre os Critérios para Seleção de Resumos, a Comissão Organizadora reserva-se ao direito
de não aceitar resumos que: não contemplem os eixos temáticos supracitados; que não
apresentem aspectos relevantes dentro da temática; que não estejam de acordo com os critérios
pré-estabelecidos. O processo de avaliação considerará também as características do resumo
submetido no que se refere à organização, capacidade de síntese e clareza de apresentação.
4) SOBRE A EXPOSIÇÃO E NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO PÔSTER
a) Os pôsteres serão expostos no dia 12/11, a partir das 14h, em local indicado pela Comissão
Organizadora, devendo menos um de seus autores estar presente no ato em que avaliadores
forem visitar e apreciar o trabalho exposto;
b) O(s) autor(es) com trabalhos aprovados deverão providenciar cartazes ou banners com a
dimensão de 90 cm de largura e 1,20m de altura, contendo as mesmas informações
apresentadas no envio do resumo, devendo o texto ser legível a uma distância de pelo menos 2
metros;
c) Deverá constar no pôster: título idêntico ao do resumo aceito; nome e instituição do(s)
autor(es); eixo temático no qual se insere seu trabalho; palavras-chave; instituição de fomento;
introdução; metodologia; resultados e discussão; conclusões ou considerações finais;
d) O pôster deverá ter clareza e poderão ser usadas figuras, fotos, tabelas e recursos gráficos.
5) OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

a) A Comissão Organizadora não se responsabiliza pelo conteúdo dos pôsteres, sendo isso de
inteira responsabilidade dos autores, assim como não se responsabiliza pelos custos de
transporte, hospedagem ou quaisquer outros relacionados com a apresentação dos trabalhos.
b) Os certificados de apresentação serão expedidos por trabalho, com o nome de todos os
autores e do Congresso, enviados posteriormente via e-mail.

LOCAL DO EVENTO
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Campus do Pantanal
Anfiteatro Salomão Baruki - Corumbá-MS/ Telefone(s): (67) 3234-6891 e (67) 3234-6804
Coordenação Técnica
Leontino Ferreira de Lima Júnior – Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho em
MS
Hemerson Ortiz da Mota – Chefe do Escritório Regional da Fundacentro em MS
Márcio Alexandre da Silva – Juiz do Trabalho do TRT 24. Mestre em Estudos Fronteiriços
(UFMS)
Vanessa Catherina Neumann Figueiredo – Profa. Dra. da Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul – Campus do Pantanal (Corumbá)
Comissão Científica
André Luís Moraes de Oliveira

Ilidio Roda Neves

André Luis Vizzaccaro-Amaral

Marco Aurélio Machado de Oliveira

Claudia Araújo de Lima

Nosimar Ferreira dos Santos Rosa

Edelir Salomão Garcia

Silvia Adriana Rodrigues

Edgar Aparecido da Costa

Vanessa Catherina Neumann Figueiredo

Márcia Regina do Nascimento Sambugari

