REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE

I FÓRUM DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE
DE VIDA NO TRABALHO DO IFRN

REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS

1. APRESENTAÇÃO
A Coordenação de Atenção à Saúde do Servidor torna público o
regulamento para submissão dos trabalhos que serão apresentados no I Fórum
de Promoção da Saúde (PS) e Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) do Instituto
Federal do Rio Grande do Norte.
Neste documento estão indicadas as temáticas, modalidades, normas e
procedimentos necessários para a submissão de trabalhos que apresentem o
relato de ações, experiências ou pesquisas relacionados as temáticas do evento:
Promoção da Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho.
2. DO EVENTO
O I Fórum de PS e QVT visa compartilhar e ampliar o conhecimento e
construir estratégias de promoção da saúde e qualidade de vida no trabalho no
IFRN. Dessa forma, a fim de cumprir o seu objetivo, o evento possibilitará: (1)
socializar práticas desenvolvidas nas diversas unidades da instituição no âmbito
da PS e QVT; (2) dialogar sobre o panorama da QVT no serviço público brasileiro
e no IFRN, (3) debater sobre a saúde mental e sua interface com o trabalho, (4)
dialogar sobre o assédio moral (5) conhecer práticas de QVT de outras
instituições federais e (6) capacitar os servidores em relação ao uso de recursos

financeiros, clima organizacional, avaliação e monitoramento de projetos e
gerenciamento de riscos ocupacionais.
Promovendo debates, divulgando ações que estejam tendo êxito e
integrando práticas e concepções, o Fórum organizado pela Coordenação de
Atenção à Saúde do Servidor (COASS) da Diretoria de Gestão de Pessoas (DIGPE)
terá como sede as instalações do Campus Natal Central, nos dias 01 e 02 de
dezembro de 2015. Ressalta-se que o público deste evento são os servidores do
IFRN, docentes substitutos e temporários, colaboradores terceirizados e
estagiários e bolsistas, que tenham interesse em debater a temática do evento.
3. DA TEMÁTICA
Os trabalhos inscritos deverão relatar experiências bem-sucedidas e/ou
pesquisas voltadas à promoção da saúde e qualidade de vida no trabalho. Os
mesmos deverão estar relacionados a um dos seguintes eixos:


Saúde integral: saúde do homem e da mulher, saúde mental, saúde bucal,
saúde ocupacional, gestão integrada de doenças crônicas e fatores de risco,
entre outros.



Estilo de Vida: práticas corporais, atividades físicas e esportivas,
alimentação

saudável, etilismo, tabagismo, consumo de drogas,

comportamento preventivo, entre outros.


Política Organizacional: integração e valorização do servidor, melhoria das
condições de trabalho, mediação de conflitos, desenvolvimento de
habilidades sociais e do trabalho, prevenção de acidentes de trabalho,
agravos e acidentes ocupacionais, valorização da diversidade humana,
envelhecimento ativo, educação e preparação para a aposentadoria,
prevenção da violência e estimulo à cultura da paz, entre outros.
Observação: no caso de o trabalho submetido versar sobre dois ou mais

eixos, o autor deverá eleger apenas um para fins de submissão.

4. DAS MODALIDADES
Os servidores

inscreverão

trabalhos

nas modalidades

Pôster e

Apresentação Oral.
4.1 PÔSTER
4.1.1 DEFINIÇÃO
Caracteriza-se como uma comunicação escrita que tem o objetivo de
divulgar as principais informações referentes a um projeto, experiência ou
pesquisa.
4.1.2 ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO PÔSTER
O conteúdo deve contemplar as informações apresentadas no artigo
submetido,

com

indicação

de

e-mail,

podendo

conter

informações

complementares que o (s) autor (es) julgarem importantes para o conhecimento
do leitor. O pôster não deve ser a reprodução ampliada do artigo, e pode
apresentar ilustrações que apoiem seu conteúdo. A impressão do pôster será
de responsabilidade do autor do trabalho. A Comissão Organizadora do
Evento disponibilizará tripé para apoiar o pôster.
Dimensões do Pôster:
A) largura: 0,90m;
B) altura: 1,20m;
C) os pôsteres precisam ter cordão para pendurar no tripé.
Ressalta-se que o trabalho deverá ser legível a uma distância de, pelo
menos, 2 (dois) metros. No caso da utilização de imagens e/ou citações, deverá
constar fonte e/ou referência.

4.2 APRESENTAÇÃO ORAL
4.2.1 DEFINIÇÃO
A apresentação oral divulga as principais informações referentes a um
projeto, experiência ou pesquisa, de forma oral. Os trabalhos selecionados serão
apresentados no formato de simpósio.
4.2.2 ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA APRESENTAÇÃO
A apresentação deverá contemplar e desenvolver as informações do artigo
submetido. A sugestão é de que os trabalhos sejam apresentados com o apoio de
slides (arquivo PPT ou PDF, salvo em CD ou pen drive). O autor responsável pela
apresentação do trabalho terá 15 minutos para fazer a sua exposição durante o
simpósio. Ao final das apresentações será disponibilizado tempo para debate.
5. DAS ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DOS ARTIGOS
5.1. Somente poderão submeter trabalhos os servidores do IFRN.
5.2 A inscrição para a submissão de trabalhos será gratuita, devendo ser efetuada
mediante o envio do artigo e de um formulário próprio a ser disponibilizado na
página do evento, ambos em formato PDF, conforme padrão estabelecido neste
regulamento, com indicação expressa da modalidade escolhida, no período de 3
a 16 de Novembro, para o e-mail forumqvt@ifrn.edu.br.
5.3. Somente os trabalhos aprovados serão inseridos na programação e
publicação dos anais.
5.4. Os artigos submetidos devem obedecer a seguinte estrutura:
a) Título do artigo;
b) Nome do autor(s);
c) Endereço eletrônico (email) do autor(s);

d) Resumo;
e) Palavras chave (no mínimo 3 e no máximo 5);
f) Introdução;
g) Referencial teórico;
h) Metodologia;
i) Resultados e discussões;
j) Conclusão;
k) Referências bibliográficas.
5.5 O artigo deverá ser redigido em três a cinco páginas e obedecer a seguinte
formatação:
A) fonte: time new roman ou arial tamanho 12;
B) espaçamento: 1,5;
C) margens: esquerda e superior 3,0 cm, direita e inferior 2,5 cm;
D) alinhamento: justificado.
Observação: na página oficial do evento (http://portal.ifrn.edu.br/forumqvt)
encontra-se disponível um modelo de artigo para submissão.
6. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA OS TRABALHOS INSCRITOS
6.1 O relator responsável pela apresentação do trabalho, seja através de pôster
ou apresentação oral, deverá estar inscrito no evento.
6.2. O número limite de autores por trabalho será de cinco.
6.3. Serão selecionados até 22 (vinte e dois) trabalhos na modalidade “Pôster” e
até 9 (nove) trabalhos na modalidade “Apresentação Oral”.
6.4. Na modalidade “Apresentação Oral”, serão selecionados até 03 (três)
trabalhos por eixo temático.

6.5. Um mesmo autor poderá submeter e relatar, no máximo, um trabalho para
cada modalidade.
6.6. Os trabalhos deverão ser submetidos no período de 03 a 16/11/2015,
conforme padrão definido neste Regulamento, unicamente através do e-mail
forumqvt@ifrn.edu.br.
6.7. Serão selecionados os trabalhos sob os seguintes critérios:
A) contribuição do trabalho para o envolvimento dos servidores do campus e para
o aprimoramento das atividades na área de PS e QVT ou de relevância científica
para a área;
B) inovação e existência, preferencialmente, de ações nas áreas de PS e QVT;
C) objetividade e clareza do texto;
D) adequação às regras estabelecidas neste regulamento.
6.8. Os trabalhos submetidos serão avaliados por uma Comissão Científica
constituída especificamente para este fim.
6.9. Os trabalhos selecionados serão divulgados no dia 23/11/2015 na
homepage do evento.
7. DOS CERTIFICADOS
7.1 Terão direito a certificado o autor ou os autores cujos trabalhos forem aceitos
e apresentados durante o evento.
7.2 Só será entregue o certificado, se um dos autores estiver presente na hora da
apresentação.

7.3 O certificado referente ao trabalho apresentado será emitido em nome dos
autores, com a identificação do responsável pela apresentação.
7.4 Os certificados serão enviados posteriormente para o e-mail indicado no
artigo.
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. Haverá um mediador em cada mesa temática que ficará responsável por
controlar o tempo das apresentações, bem como a discussão entre expositores e
plateia.
8.2. Os casos omissos e as situações não previstas neste regulamento serão
decididos pela Comissão organizadora.
9. DO CRONOGRAMA
Data

Etapa

03/11/2015

Divulgação do regulamento;

03 a 16/11/2015

Período de inscrições de trabalhos;

17 a 22/11/2015

Avaliação dos trabalhos inscritos;

23/11/2015

Divulgação dos trabalhos selecionados;

24/11/2015

Divulgação das sessões de apresentação dos trabalhos;

01/12/2015

Apresentação dos trabalhos;

A partir de 10/12/2015

Envio de certificados;

