
 
 
 

EDITAL PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS COM MENÇÃO 
HONROSA: “I SIMPÓSIO INTERDISCIPLINAR: SAÚDE E SEGURANÇA 

DO TRABALHADOR E TRABALHADORA NA ATUALIDADE” 

 

 
A Comissão Organizadora do I SIMPÓSIO INTERDISCIPLINAR: SAÚDE E 

SEGURANÇA DO TRABALHADOR E TRABALHADORA NA ATUALIDADE torna 

público, com o presente edital, o cronograma e as regras para inscrição, seleção, 

instruções para formatação dos arquivos, avaliação, publicação de trabalhos 

acadêmicos nos liames dos Grupos de Trabalho (GT’s) do evento. 

 

Artigo 1º. Da modalidade dos trabalhos acadêmicos. 

 
1.1. Os trabalhos acadêmicos submetidos deverão refletir proposta teórica 
resultante de pesquisa científica na área da saúde do trabalhador, devendo ser 
enquadrados em um dos seguintes Grupos Temáticos (GTs): 

 

 GT 1: Saúde do trabalhador na Atenção básica 

 GT 2: Promoção da saúde do trabalhador 

 GT 3: Vigilância em saúde do trabalhador 

 GT 4: Educação em saúde 

 GT 5: Saúde do trabalhador hospitalar 

 GT 6: A saúde mental do trabalhador 

 GT 7: Saúde do trabalhador versus pandemia 

 GT 8: LER/DORTS 

 
1.2. Receberá certificação os trabalhos que estejam de acordo com as normas 
presente neste edital, utilizando-se, obrigatoriamente, o arquivo-modelo presente. 

 
1.3. Serão escolhidos 50 trabalhos para serem apresentados na modalidade 
oral no evento, e ganharão menção honrosa para os 2 primeiros colocados. 

 
1.4. Será aceito apenas 5 (cinco) trabalhos por autor, admitindo-se o máximo 
de 4 (quatro) co-autores por trabalho, incluindo o orientador. 

 
1.5. Serão aceitos resumos somente em português. 

 

Artigo 2º. Do público alvo. 



Os trabalhos científicos poderão ser apresentados por pesquisadores dos mais 
diversos níveis acadêmicos (graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós- 
doutorado). 

 
Artigo 3º. Da inscrição e dos prazos. 

 
3.1. Para a submissão do trabalho, é necessária a prévia inscrição do autor no evento. 

 
3.2. As inscrições e submissão deverão ser realizadas entre os dias 30 de março até 15 

de abril, através do site do Simpósio https://www.even3.com.br/simposiolaestlaesm/ 
por meio do envio do formulário de inscrição devidamente preenchido. O arquivo 
contendo o resumo do trabalho deverá ser encaminhado, por e-mail, para o endereço 
1simposiointerdisciplinar.uj@gmail.com. No campo assunto, indicar: “Submissão 
I Simpósio”. 

 
3.3. O pagamento será efetuado por meio de boleto bancário (com validade de até 72 
horas) gerado online no ato da inscrição, pix, cartão de crédito ou débito através de 
link, QR code, não havendo devolução do valor da inscrição se o trabalho não for 
aprovado. 

 

3.4. O comprovante de pagamento deverá ser enviado pelo e-mail 
1simposiointerdisciplinar.uj@gmail.com. No campo assunto, indicar: 
“Comprovante de pagamento” contendo o nome completo do inscrito, número do cpf 
e data de nascimento. 

 

3.5. A lista dos trabalhos aprovados e o cronograma das apresentações para concorrer a 
premiação serão divulgados até o dia 25 de abril no site da Unijuazeiro 
(https://unijuazeiro.edu.br/), site do simpósio https://www.even3.com.br/simposiolaestlaesm/ e 
através da bio no instagram das ligas acadêmicas, LAEST (Liga Acadêmica de 
Enfermagem em Saúde do Trabalhador) @laest.unijuazeiro e LAESM @ 
laesm.unijuazeiro (Liga Acadêmica de Enfermagem em Saúde da Mulher) . 

 

3.6. Artigo 4º.Da avaliação dos resumos. 

 
Os resumos encaminhados serão submetidos à avaliação pelos membros da 
Comissão Científica do I SIMPÓSIO, levando em conta os seguintes critérios: (a) 
adequação do título; (b) clareza do resumo; (c) aderência temática; (d) relevância do 
problema; (e) contribuição para a área; (f) qualidade do levantamento bibliográfico. 

 

Artigo 5º. Da certificação dos trabalhos e apresentação dos trabalhos. 
 

5.0. Os trabalhos aprovados receberão certificação e serão selecionados destes 50 
trabalhos científicos para apresentação oral presencial na UNIJUAZEIRO no dia 29 
de abril ás 18:00 horas, conforme programação divulgado no site, no qual deverá 
seguir o modelo de slide disponibilizado no site do simpósio 
https://www.even3.com.br/simposiolaestlaesm/ , através da bio no instagram das ligas 
acadêmicas, LAEST (Liga Acadêmica de Enfermagem em Saúde do Trabalhador) 
@laest.unijuazeiro e LAESM @laesm.unijuazeiro (Liga Acadêmica de Enfermagem 
em Saúde da Mulher) 

 
5.1. Cada trabalho deverá ser apresentado no tempo máximo de 10 (dez) minutos. 
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Artigo 6º. Disposições gerais sobre a submissão de trabalhos. 

 
 
 

6.1. Deve haver pelo menos um profissional entre os autores. Se houver apenas um, 
este deverá ser o orientador. 

 
6.2. Os trabalhos serão inscritos e avaliados de acordo com os eixos temáticos. 

 
6.3. Será aceito apenas 5 (cinco) trabalhos por autor, admitindo-se o máximo de 4 

(quatro) co-autores por trabalho, incluindo o orientador. 
 

6.4. Os trabalhos recebidos fora do prazo estabelecido e/ou que não se enquadrarem 
nas normas especificadas, não serão encaminhados para avaliação, sendo 
automaticamente desclassificados, não cabendo recurso. 

 
6.5. Para os trabalhos premiados, estará disponível somente um (1) certificado com o 
nome de todos os autores. A Comissão não se responsabiliza por nomes cadastrados 
de forma errônea, sendo que o certificado será emitido com os nomes da mesma forma 
que forem cadastrados pelo autor principal. 

 
6.6. Os resultados dos trabalhos aprovados serão informados ao inscrito no site da 
UNIJUAZEIRO (https://unijuazeiro.edu.br/), no site do Simpósio 
https://www.even3.com.br/simposiolaestlaesm/ e através da bio no instagram das ligas 
acadêmicas, LAEST (Liga Acadêmica de Enfermagem em Saúde do Trabalhador) 
@laest.unijuazeiro e LAESM @ laesm.unijuazeiro (Liga Acadêmica de Enfermagem 
em Saúde da Mulher) e/ou haverá envio deste resultado para o e-mail do autor que 
inscreveu o trabalho. 

 
6.7. Os conteúdos dos resumos são de inteira responsabilidade dos autores. 

 
 

Artigo 7º. Formatação do resumo. 

 
 

7.1. O texto deverá ser digitado em português, sem parágrafos, de acordo com a norma 
culta e a nova ortografia da língua portuguesa, com no máximo 2500 caracteres com 
espaços (será contado somente o corpo de texto em si). 

 

7.2. Gráficos, figuras, tabelas e afins não serão permitidos, sendo o resumo 
desclassificado automaticamente. 

 
7.3. Digitar cada item do trabalho nos espaços destinados para tal no sistema. Além de 
preencher a caixa de texto, anexar o arquivo do resumo conforme modelo (APÊNDICE 
A). 

 
7.4. Deverá ser enviado o resumo em pdf para o e-mail do SIMPÓSIO: 
1simposiointerdisciplinar.uj@gmail.com . No campo assunto, indicar: “Submissão I 
Simpósio”. 
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APÊNDICE A – MODELO DE RESUMO 
(ANEXAR EM PDF) 

 
 
 

EIXO TEMÁTICO ESCOLHIDO 
 

TÍTULO DO TRABALHO COM ATÉ 15 PALAVRAS 

 
Fulano de Tal da Silva1 

Fulano de Tal da Silva2 

Fulano de Tal da Silva3 

Fulano de Tal da Silva4
 

 
Use as expressões introdução, objetivo, método, etc, para separar as sessões do 
texto. Trazer na introdução a contextualização do problema, justificativa, relevância e 
problema do estudo. Apresente o(s) objetivo(s). Na metodologia, explicite o tipo e 
natureza do estudo, campo de estudo, participantes do estudo, procedimentos e 
operacionalização da coleta dos dados, técnica de análise dos dados, além das 
questões éticas da pesquisa com seres humanos ou animais. Nos resultados, trazer 
uma descrição detalhada dos resultados coerentes com o(s) objetivo(s). Na 
conclusão/considerações finais, sintetize o que foi concluído da pesquisa, estudo e 
também o alcance do estudo (limitações e sugestões para estudos posteriores). Máximo 
de 2500 caracteres, já contando com espaços. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Discente do 5º semestre do curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Fulana de Tal. 
Membro do Grupo de Pesquisa Sicrano de Tal. Bolsista ABCD. Email: 
xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx 
2 Discente do 6º semestre do curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Fulana de Tal. 
Bolsista XYZ. Email: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx 
3 Discente do 7º semestre do curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Fulana de Tal. Email: 
xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx 
4Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Docente do curso de Graduação em Enfermagem da Universidade 
Fulana de Tal. Líder do Grupo de Pesquisa Sicrano de Tal. Email: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx 
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Artigo 8º. Da premiação. 

 
 

8.1. Para a concorrência, além do resumo simples de acordo com as normas 
anteriores, os autores devem enviar no e-mail do Simpósio o trabalho completo 
em formato PDF, conforme modelo do apêndice A. 

8.2. Inicialmente, o mérito do trabalho será avaliado como todos os outros, a partir 
do seu resumo simples. Somente após a aprovação deste resumo pelos 
avaliadores, o trabalho completo será julgado por banca especificamente 
designada para tal. 

8.3. Serão premiados até 2 trabalhos com as melhores notas com certificação 
específica. 

8.4. O trabalho pode ser apresentado por qualquer um dos autores, que deverá ser 
feito por meio de um slide modelo do evento, e apresentado de forma presencial 
na UNIJUAZEIRO. 

8.5. O resultado da premiação sairá a partir das 20h30min do dia 29 de abril, ao vivo. 
8.6. Os autores que não realizarem a apresentação do trabalho dentro do prazo 

acordado com a comissão científica terão a premiação cancelada, ou seja, não 
haverá a certificação do trabalho completo como premiado. 



Artigo 9º. Disposições finais. 

 
8.1. Situações omissas no presente Regulamento serão decididas pela Comissão 
Científica. 

 
8.2. As dúvidas relativas à participação na apresentação de trabalhos e eventuais 
ajustes no cronograma das apresentações deverão ser encaminhados através do e- 
mail: 1simposiointerdisciplinar.uj@gmail.com 

 

 

8.3. O presente Regulamento entra em vigor na data da publicação. 

 
 
 

Juazeiro do Norte, 30 de Março de 2022 

 
 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

 
I SIMPÓSIO INTERDISCIPLINAR: SAÚDE E SEGURANÇA DO 

TRABALHADOR E TRABALHADORA NA ATUALIDADE 
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