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1. APRESENTAÇÃO 

 

As/Os mestrandas/os da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV), unidade 

técnico-científica da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), convidam para o I Seminário discente 

“Educação profissional em Saúde: Uma década de Luta”, que será realizado nos dias 27 e 28 de 

novembro de 2018. O evento, organizado pelas/os mestrandas /os do Programa de Pós Graduação 

em Educação profissional em Saúde ESPJV/FIOCRUZ, visa estabelecer uma rede de diálogo e 

apresentação de pesquisas entre os diferentes sujeitos da EPSJV – mestrandas/os, educadoras/es 

estudantes do ensino médio e demais interessadas/os –  afim de trocar experiências sobre suas 

produções cientificas e construir conhecimentos que contribuam para a reflexão sobre Trabalho, 

Educação e Saúde. 

Na programação do evento, está prevista a realização de mesa de debate, apresentações de 

trabalhos e oficinas. 

 

 

2. OBJETIVO E PÚBLICO ALVO 

 

O Seminário se propõe a criar um espaço de discussão,  troca e  reflexões sobre o eixo 

Trabalho, Educação e Saúde a partir de temáticas como políticas públicas, metodologias, 

experiências profissionais e conjuntura atual, além de ser também espaço de debates acerca de 

gênero, raça e movimentos sociais.  

Público-alvo: Mestrandas/os e egressos do programa, Estudantes do Ensino Médio da 

EPSJV, Professoras/es e demais interessadas/os. 

 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

A organização das/os mestrandas/os do programa como fruto de um posicionamento político 

que entende os debates e discussões como um elemento estruturante do curso desenvolvido na 

Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, propõe a realização do I Seminário discente. 

Durante os dez anos de existência do programa, temos tentado dialogar, sobretudo, com a realidade 

em que estão inseridas/os as/os mestrandas/trabalhadoras/es do curso, a fim de possibilitar, a partir 

dos debates a serem travados no seminário, a reflexão sobre a produção científica que temos 

desenvolvido. 

Entendemos o I Seminário discente do programa como mais uma possibilidade de fomentar 



esse diálogo. No entanto, além de incluir as/os estudantes do ensino médio e educadoras/es do 

programa bem como outras/os educadoras/es da escola, esperamos poder dialogar também com os 

sujeitos de outros espaços de produção de conhecimento. 

 

 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O Seminário será composto por: 

- Mesa de debate  

- Oficinas 

- Apresentação de trabalhos na modalidade ‘comunicação oral’ e ‘pôster’ 

 

 

5. INSCRIÇÕES 

 

O período de inscrição será entre os dias 22 de outubro de 2018 a 23 de novembro de 2018. 

As inscrições devem ser realizadas, exclusivamente, por meio no site da Escola Politécnica 

Joaquim Venâncio/FIOCRUZ, por meio de formulário de inscrição on-line. 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6eAnjyXrLvcj3ELbVvd40K4ORmdv65auJXR1CR

DP_B-Kswg/viewform) Em seguida, a/o participante receberá, através de correio eletrônico 

informado, a confirmação de sua inscrição no Seminário. 

As/Os inscritas/os no Seminário poderão participar de todas as atividades programadas para 

o evento. Além disso, poderão submeter trabalhos para apresentação em dois possíveis formatos: 

comunicação oral e pôster.  

5.1 Normas para submissão de trabalhos 

Os doze primeiros trabalhos selecionados serão apresentados no formato Comunicação Oral. 

As comunicações orais têm como objetivo apresentar pesquisas concluídas ou em andamento, 

gerando reflexão e diálogo entre as/os participantes.  

Todas/os interessadas/os em submeter trabalhos devem enviar um resumo estendido que 

contenha até três laudas / 1500 palavras e três palavras-chave, de acordo com as normas da ABNT 

(letra Times New Roman, fonte 12, espaçamento 1,5). Os resumos serão avaliados pela Comissão 

Organizadora do evento. 

Os resumos podem ser apresentados nos seguintes formatos de arquivo: doc, docx, rtf, txt. 

Formatos compactados (zip, rar) somente serão aceitos se resultarem, após descompactação, nos 

formatos primeiramente indicados.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6eAnjyXrLvcj3ELbVvd40K4ORmdv65auJXR1CRDP_B-Kswg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6eAnjyXrLvcj3ELbVvd40K4ORmdv65auJXR1CRDP_B-Kswg/viewform


O arquivo com o texto completo deverá ser enviado através do sistema de upload do site 

(após login e senha, na página de inscrição) até a data limite especificada no calendário: 1 de 

novembro. 

 

5.1.1 Normas para apresentação de comunicação oral 

 

Trabalhos selecionados para apresentação em comunicação oral serão apresentados em até 

15 (quinze) minutos. As apresentações ocorrerão no formato de mesa redonda, sendo assim, 

todas/os as/os expositoras/es apresentarão seus trabalhos e, ao final de todas as apresentações, 

ocorrerá um momento de troca entre as/os expositoras/es e para questões da plateia. 

As/Os participantes que apresentarem comunicação oral poderão utilizar data show e 

equipamento de som, caso desejem. 

Somente receberão certificado de apresentação as/os autoras/es que estiverem presentes no 

dia marcado para a apresentação das comunicações orais, sendo vedada a sua substituição por 

terceiras/os. 

 

5.1.2 Pôster  

 

Os trabalhos apresentados no formato de pôster ficarão expostos durante todo o Seminário. 

Será estabelecido horário para diálogo com as/os autoras/es dos trabalhos em exposição durante a 

programação. Assim como as comunicações orais, o pôster deverá ser a representação de pesquisas 

científicas finalizadas ou em andamento de mestrandas/os e egressos do programa da EPSJV e 

estudantes do ensino médio.  

O custeio de confecção do pôster/banner fica a cargo da/o autora/or.  

 

 

5.2 Da seleção dos trabalhos 

 

A seleção dos trabalhos será realizada pela Comissão executiva do I Seminário discente do 

programa de mestrado da EPSJV. 

O trabalho deverá estar adequado com as normas estabelecidas nos itens 5.1.1 e 5.1.2. Serão 

aprovados até 12 trabalhos em formato de Comunicação Oral e os demais serão apresentados em 

pôster.   

 

 



 

6. DA DIVULGAÇÃO DOS PARECERES 

 

A divulgação dos resultados dos trabalhos aprovados será realizada no dia 08 de novembro 

de 2018. 

 

8. CALENDÁRIO  

 

DATA DESCRIÇÃO 

19/10 Publicação do Edital 

22/10 até 01/11 Submissão de Trabalhos 

08/11 Divulgação dos trabalhos aprovados 

19/10 A 23/11 Inscrição no evento 

 

9. PROGRAMAÇÃO 

 

27 de novembro de 2018 (terça-feira) 

* 8:30: Credenciamento  

* 9:00h: Mesa de Abertura.   

* 9:30: Mesa: “Perspectivas atuais para Saúde, Educação e Trabalho em contexto de 

crise” Profª Drª Fátima Andreasi – Universidade Federal Fluminense; Profº Dr. Marcelo 

Badaró Universidade Federal Fluminense (a confirmar) e Profª Drª Renata Farias – 

Universidade Federal Fluminense (a confirmar). Mediação: Luiza Ferraz – Mestranda 

EPSJV. 

* 12:30 Almoço 

* 14:00 Apresentação de Trabalhos (Comunicação Oral e Pôsteres) 

* 17:00 Encerramento 

28 de novembro de 2018  (quarta-feira) 

* 9:00 Apresentação Cultural –  Educandas/os do Ensino Médio EPSJV.  

* 9:30 Oficinas Temáticas Simultâneas (Oficina 1: Gênero e Raça – Me. Danielle 

Saucedo / Oficina 2: Movimentos Sociais – Me. Hellen Francisco) 



* 12:30 Almoço 

* 14:00 Apresentação de Trabalhos (Comunicação Oral e Pôsteres) 

* 16:30 Atividade Cultural/Encerramento: “Sarau da Resistência”  

 

 

 

 

A programação do evento será disponibilizada no site da Escola Politécnica Joaquim 

Venâncio e está sujeita a mudanças caso a Comissão Organizadora ache necessário. 

Dúvidas podem ser esclarecidas através do endereço eletrônico 

seminariodiscente.epsjv@gmail.com 

 

 

Possíveis retificações a este edital serão informadas no site da Escola Politécnica Joaquim 

Venâncio da Silva/FIOCRUZ. 

Qualquer caso omisso será resolvido pela Comissão Organizadora do evento. 

 

mailto:seminariodiscente.epsjv@gmail.com

