
As mudanças sociais, econômicas e políticas na contemporaneidade, de modo especial no mun-
do do trabalho, têm promovido novos desafios de análise e intervenção para os profissionais e 
pesquisadores das áreas afins. As formas de organização, as relações interpessoais e as condições 
do trabalho têm apresentado diferentes configurações, de tal modo que podem ser causado-
ras de danos psicológicos, sociais e/ou físicos aos trabalhadores ou promover a saúde e o bem 
estar. Os  riscos psicossociais no trabalho e o assédio moral podem comprometer a saúde e a 
qualidade de vida dos trabalhadores, bem como o desempenho organizacional, o que justifica a 
necessidade de debater e propor intervenções frente a essas problemáticas com os interessados.

O VI SEMINÁRIO CATARINENSE DE PREVENÇÃO AO ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO e II 
CONGRESSO SOBRE RISCOS PSICOSSOCIAIS E SAÚDE NAS ORGANIZAÇÕES E NO TRABALHO, 
serão realizados nos dias 18, 19 e 20 de novembro em Florianópolis/SC, nas dependências da 
Universidade Federal de Santa Catarina, campus Trindade.

O objetivo principal do evento é divulgar, refletir e discutir as formas de análise, prevenção, in-
tervenção e monitoramento dos riscos psicossociais e do assédio moral no trabalho. Para tanto, 
ocorrerão minicursos, conferências e mesas redondas com pesquisadores e profissionais referên-
cias no Brasil; e acadêmicos e profissionais poderão apresentar seus relatos de investigação 
científica, casos e experiências.

Este é um convite destinado a todos os trabalhadores, empregadores, gestores, profissionais 
técnicos, acadêmicos e membros da sociedade de forma geral, para que este seminário possa 
além de apresentar informações relevantes sobre as temáticas, transformar a percepção do seu 
participante em relação a estas formas de riscos presentes no ambiente de trabalho.

Aguardamos vocês no evento!

Atenciosamente,

Comissão Organizadora



DIAS: 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO.
LOCAL: FLORIANÓPOLIS/SC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. 

SOBRE: O EVENTO É GRATUITO A SEUS PARTICIPANTES E VISA DISCUTIR AS-
PECTOS FUNDAMENTAIS DA SEGURANÇA E SAÚDE DOS TRABALHADORESNO 

ATUAL QUADRO SOCIAL.
 

SUBMISSÕES DE RESUMO: ATÉ 01/08
SITE: WWW.NEPPOT.UFSC.BR

1. COMUNICAÇÃO ORAL DE PESQUISA E/ 
OU ESTUDO TEÓRICO. Inclui trabalhos que 

apresentem projetos em estágio avançado de 
desenvolvimento ou resultados de pesquisas 
teóricas e/ou empíricas que representem con-
tribuições para o conhecimento sobre assédio 
moral no trabalho, fatores psicossociais e/ou 
saúde do trabalhador.

2. PÔSTER COMENTADO. Consistirá na 
apresentação de síntese de pesquisa teóri-

ca ou empírica ou experiência de intervenção 
organizacional ou sindical relevante em 
relação aos temas do evento.

3. RELATO DE INTERVENÇÕES. Contemp-
la relatos de intervenções realizadas por 

organizações ou com trabalhadores em out-
ro contexto (por exemplo, na clínica) e que 
ti- veram o objetivo de promover a saúde, a 
avaliação e prevenção de riscos e o enfrenta-
mento ao assédio moral no trabalho.

4. RELATOS DE EXPERIÊNCIAS INDIVIDUAIS 
OU COLETIVAS. Modalidade de relatos in-

dividuais ou coletivos de situações vivenciadas 
por trabalhadores no seu contexto laboral e que 
apresentam relação com os temas de saúde no 
trabalho, fatores psicossociais e assédio moral. O 
ob- jetivo desta atividade é oferecer um espaço 
de narra- tiva de experiências e de escuta aos 
participantes do evento. Ressalta-se que, no de-
poimento de situações vividas, deve ser preser-
vado o sigilo dos envolvidos, especialmente 
em casos judicializados ainda não julgados.*Os 
resumos enviados para esta modali- dade não 
serão publicados nos Anais do evento.

5. APRESENTAÇÃO DE LIVROS. Espaço para 
o lançamento e breve apresentação de livros 

relacionados aos temas do evento.

MODALIDADES DE TRABALHOS

Faça sua inscrição e a submissão de seu trabalho veja as regras no site.

VI SEMINÁRIO CATARINENSE DE PREVENÇÃO AO ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO E
II CONGRESSO DE RISCOS PSICOSSOCIAIS E SAÚDE NAS ORGANIZAÇÕES E NO TRABALHO


