
CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST

III FÓRUM DE SAÚDE DO TRABALHADOR DE ARAPIRACA

EDITAL     Nº     01  ,     DE     10     DE     MAIO     DE     2022      

O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST, órgão regional vinculado à Prefeitura

Municipal de Arapiraca, torna pública a abertura de submissão de resumos para o “  III Fórum de

Saúde  do  Trabalhador  de  Arapiraca”  com  o  apoio  da  Secretaria  de  Saúde  do  Município  de

Arapiraca e da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), e disponibiliza o regulamento do processo

de seleção dos trabalhos científicos.

O  Fórum de  Saúde  do Trabalhador de Arapiraca  contempla  as  atividades  desenvolvidas  pelo

CEREST em consonância com o Plano Municipal de Saúde. Teve sua primeira edição em maio de

2019 abordando o  tema:  “Fortalecer  e  Promover  a  Saúde  do  Trabalhador”.  No ano de  2021 foi

realizado o  segundo Fórum que  ocorreu  de  maneira  remota,  em virtude  do  contexto  pandêmico,

trazendo para a discussão: “Atenção a Saúde do Trabalhador no Cenário Atual”.

Cabe ressaltar que o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST, foi inaugurado em

27 de julho de 2007, leva o nome do poeta arapiraquense Nelson Vicente Rosa e tem como área de

abrangência os municípios das 7ª e 8ª regiões de saúde do estado de Alagoas. Tem como missão

difundir  a Política de Saúde do Trabalhador na 7ª  Região de Saúde,  que contempla os seguintes

municípios: Arapiraca, Batalha, Belo Monte, Campo Grande, Coité do Nóia, Craíbas, Feira Grande,

Girau do Ponciano,  Jacaré  dos Homens,  Jaramataia,  Lagoa da Canoa,  Limoeiro de Anadia,  Olha

D’água Grande, São Sebastião, Taquarana e Traipu; e 8ª Região, compreendendo os municípios de

Belém, Cacimbinhas, Estrela de alagoas, Igaci, Maribondo, Minador do Negrão, Palmeira dos Índios e

Tanque D’arca.

Assim, o evento possui como objetivos reunir profissionais da 7° e 8° região de saúde, discutir sobre

aspectos  da  saúde  do  trabalhador,  fortalecer  a  Política  de  Saúde  do  Trabalhador  e  possibilitar

reflexões para o exercício profissional.

Este  ano  o  III  Fórum  traz  como  tema  “A  SAÚDE  DO  TRABALHADOR  NA



CONTEMPORANEIDADE” e além das palestras que serão proferidas, contará com a exposição e 

apresentação de resumos e relatos de experiência dos profissionais da saúde e acadêmicos.

1. DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES

1.1. O III Fórum de Saúde do Trabalhador de Arapiraca será realizado no dia 07 de junho

de 2022 das 8h00 às 13h00, no Auditório da Universidade Federal de Alagoas - Campus

Arapiraca.

1.2. Serão contempladas duas modalidades temáticas de participação, a saber:

A) Impactos da Covid-19 para o mundo do trabalho, em especial destacando como o trabalho

possui papel central na dinâmica de transmissão do vírus, assim como outras repercussões

para a saúde trazidas pelas restrições impostas pela pandemia, isolamento social e home

office.  Além  disso,  inclui-se  as  experiências  exitosas  de  promoção,  assistência  e

vigilância em saúde, gestão, gerência e formação, com enfoque em inovações no processo

de trabalho em Saúde do Trabalhador; na organização dos serviços e redes de atenção à

saúde e experiências  que privilegiam a intersetorialidade e  a interprofissionalidade no

contexto da pandemia.

B) Impactos que a pandemia trouxe para a reorganização do SUS e, em específico, da Renast

no pós-pandemia. A importância da Visat para o enfrentamento de futuras emergências de

saúde  pública.  Perspectivas  inovadoras  de  enfrentamento  da  questão  da  saúde  dos

trabalhadores,  considerando  a  intersetorialidade  e  interprofissionalidade.  O  futuro  do

trabalho  no  pós-pandemia:  uberização,  home office,  legislação  trabalhista  com ênfase

para  as  normas  regulamentadoras  de  saúde  e  segurança  no  trabalho,  a  saúde  do

trabalhador no SUS e temas afins.

2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO DOS RESUMOS

2.1. Poderão  se  inscrever  trabalhos/resumos  para  participar  do  III  Fórum  de  Saúde  do

Trabalhador de Arapiraca,  trabalhadores, professores, pesquisadores e estudantes que

tenham  desenvolvido  experiências  exitosas  e/ou  trabalhos  científicos  até  a  data  de

publicação do presente edital;

2.2. As  inscrições  dos  resumos  serão  iniciadas  dia  09  de  maio  de  2022  e  finalizadas  às

23h59min (horário de Brasília) do dia 25 de maio de 2022.

2.2.1 O resultado da submissão de resumos será divulgado no dia 28 de maio de 2022.

2.3. Só serão permitidos no máximo quatro (4) autores, incluindo o apresentador (1˚ autor) e

orientador, por trabalho/resumo inscrito;

2.4. Para a apresentação dos trabalhos será necessário a presença de apenas um autor;

2.5. Cada participante do evento poderá submeter APENAS UM TRABALHO como autor



principal. E constar como coautor em APENAS DOIS TRABALHOS.

2.6. No ato da inscrição do trabalho/resumo, o responsável deverá informar a área em que se

alinha seu trabalho/resumo, conforme identificada no item 1.2. deste Edital.

2.7. No  ato  da  inscrição  do  trabalho/resumo,  o  responsável  deverá  informar  se  deseja

apresentar  oralmente  no  auditório,  caso  seja  selecionado  (sinalizando  com  I.

EXPOSIÇÃO PÔSTER ou II. EXPOSIÇÃO E APRESENTAÇÃO ORAL).

2.8. Ainda  no  ato  da  inscrição,  o  responsável  deverá  informar  a  modalidade  em que  seu

trabalho/resumo se encontra, a saber:

A) Trabalho original;

B) Trabalho de revisão;

C) Relato de experiência.

Nota: Serão considerados trabalhos originais aqueles oriundos de pesquisa científica, cujos resultados
foram provenientes de dados primários (trabalho de campo ou experimental) e/ou secundários (banco de
dados  oficiais  e/ou prontuários)  ou de revisões  sistemáticas  com ou sem meta-análise.  Revisões  da
literatura ou narrativas não serão consideradas como sendo trabalho original.

2.9. Para ser considerado elegível, o trabalho deverá:

A) Se enquadrar em uma das áreas descritas na cláusula 1.2. deste regulamento;

B) Apresentar uma das modalidades descritas na cláusula 2.7 deste regulamento;

C) Ser enviado com dados completos;

D) Atender às normas para apresentação definidas neste regulamento.

3. DAS ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÃO DOS RESUMOS

3.1. Para  inscrever  seu  resumo,  o  autor  deverá  enviá-lo  para  o  e-mail

cerestarapiracasubmissoes@gmail.com  ,     descrevendo no assunto do e-mail: [SUBMISSÃO

DE RESUMO], dentro dos prazos estabelecidos por este edital;

3.2. A inscrição do resumo será realizada tão somente através do meio referido no item 3.1,

não  sendo  aceitas  propostas  encaminhadas  por  fax,  redes  sociais,  pessoalmente  ou

qualquer outra forma;

3.3. O autor principal do resumo deverá enviar o resumo em duas versões, sendo a primeira

com  a  identificação  do(s)  autor(s),  constando  nome  completo,  afiliação  e  endereço

eletrônico  (e-mail);  e  a  segunda  versão,  que  será  enviada  aos  avaliadores,  sem  a

identificação dos autores, em formato PDF.

3.4. Formatação

A) Título do trabalho: maiúsculo, negrito, centralizado, subtítulo (se houver) em minúsculo,

Times New Roman, tamanho 14;

B) Autores(as) - máximo de quatro, incluindo o 1˚ autor e orientador(a): alinhado à direita,

Times New Roman, tamanho 12, nota de rodapé com titulação, instituição e e-mail.
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Apresentador(a) em negrito.

C) Resumo:  conter  entre  100 e  250 palavras.  Quanto  à  estrutura  do  resumo:  deverá  ser

escrito,  em parágrafo único,  entrelinhas simples,  Times New Roman, tamanho 12,  de

maneira  clara  e  objetiva,  contendo:  Introdução,  Objetivos,  Metodologia,  Resultados  e

Conclusões;

D) Palavras-Chave:  máximo  4,  separadas  por  ponto.  Utilizar  os  descritores  referidos  nos

DeCS/MeSH - Descritores em Ciências da Saúde (https://decs.bvsalud.org  /  );

E) Deverão ser  informados o número do Protocolo de aprovação do Comitê  de Ética  em

Pesquisa e o Apoio Financeiro (se houver);

F) Não deverá conter gráficos, tabelas, desenhos e citações bibliográficas;

G) Não deverá ultrapassar o limite de no máximo 3 fotos;

H) A revisão gramatical completa do texto é de inteira responsabilidade dos autores;

I) No documento que será anexado, o autor poderá informar as referências, limitadas a 5

referências;

J) Deve ter autorização para reprodução de fotos ou imagens de autoria de terceiros.

4. DA SELEÇÃO DOS RESUMOS

O processo seletivo dos resumos dos candidatos será constituído de duas etapas distintas:

4.1. Primeira etapa - triagem dos trabalhos inscritos por um grupo técnico da Comissão 

Científica:

A) Recebimento e leitura preliminar do resumo;

B) Análise da observância dos critérios de elegibilidade em consonância com as condições 

definidas neste regulamento para inscrição do resumo;

C) Confirmação do resumo nas áreas definidas neste regulamento;

D) Direcionamento dos resumos para avaliação do mérito científico e técnico.

4.2. Segunda etapa - seleção dos melhores resumos:

4.2.1. A seleção  dos  melhores  trabalhos,  por  área,  será  realizada  por  grupo de  trabalho

específico da Comissão Científica, composto por, no mínimo, três (3) membros, com

reconhecido saber na área temática e de reputação ilibada.

4.2.2. As experiências serão selecionadas por meio de pontuação - na escala de 0 a 5 - para

cada um dos critérios apresentados a seguir, totalizando a pontuação máxima de 25

pontos:

A) Relevância;
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B) Caráter inovador;

C) Reprodutibilidade em contextos similares;

D) Clareza e objetividade na apresentação escrita;

E) Consistência do conteúdo.

4.2.3. A seleção dos trabalhos será realizada às cegas.

Nota: O resumo inscrito que obtiver pontuação igual a zero neste critério, será considerado 

inelegível.

4.3 A comissão científica divulgará previamente a lista dos resumos aprovados para 

apresentação, bem como o dia, hora e a sala onde serão realizadas as apresentações.

5. DAS FORMAS DE APRESENTAÇÃO

5.1. Os resumos aprovados serão apresentados em formas de pôster no  III Fórum de Saúde do

Trabalhador de Arapiraca;

5.1.1 O  modelo  dos  pôsteres  para  exposição  será  disponibilizado  junto  com  o

resultado dos resumos selecionados;

5.1.2 O modelo de slide para apresentação oral será anexado junto com o resultado dos

resumos selecionados;

5.1.3 A apresentação  dos  pôsteres  deverá  ser  executada  por  apenas  um  (01)  dos

autores do trabalho selecionado, preferencialmente devendo ser realizada pelo primeiro

autor.

5.1.4.  A confecção dos pôsteres será de responsabilidade dos autores.

5.2. Serão selecionados dois (02) trabalhos para apresentação na modalidade Comunicação Oral no

III Fórum de Saúde do Trabalhador de Arapiraca;

5.2.1. Os resumos selecionados para comunicação oral deverão ser apresentados de

forma presencial no auditório da Universidade Federal de Alagoas - Campus Arapiraca.

5.2.2. Os autores selecionados para comunicação oral deverão sinalizar por e-mail a

confirmação  de  presença  no  prazo  de  24  horas.  Caso  não  haja  confirmação,  será

selecionado o próximo resumo, de acordo com os critérios listados no item 4.2.2 do

presente edital.

5.2.3. A apresentação deverá perdurar por até 10 minutos.

5.3. Os apresentadores dos resumos selecionados, tanto para exposição do pôster,  quanto para

comunicação oral, deverão estar presentes nos respectivos locais de apresentação, pelo

menos, 05 minutos antes do início do período referente a sua apresentação;

5.4. A apresentação dos resumos na modalidade pôster dar-se-á no dia 07 de junho de 2022, das

08h às 09h00. A apresentação dos resumos selecionados para comunicação oral ocorrerá



das 09h30 às 10h00.

5.5. Os melhores resumos serão selecionados para publicação na plataforma Colabora DSASTE,

utilizados os critérios listados no item 4.2.2 do presente edital.

6. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1. A inscrição dos resumos implicará a aceitação das normas estabelecidas para o III Fórum de

Saúde  do  Trabalhador  de  Arapiraca,  contidas  neste  Edital  e  em  outros  a  serem

publicados  de  forma  complementar  ou  retificadora,  e  nos  comunicados  da  Comissão

Científica aos inscritos.

6.2. É  de  inteira  responsabilidade  dos  inscritos  ler  atentamente  este  Edital,  bem  como  suas

retificações  e  acompanhar  todos  os  atos,  publicações  e  comunicados  referentes  à  III

Fórum de Saúde do Trabalhador de Arapiraca;

6.3. As  datas  definidas  neste  regulamento  poderão  ser  alteradas,  desde  que  amplamente

divulgadas em tempo hábil.

6.4. As questões não previstas neste Edital serão resolvidas pela Comissão Científica do III

Fórum de Saúde do Trabalhador de Arapiraca.

6.5. O resultado final do III  Fórum de Saúde do Trabalhador de Arapiraca será homologado

pela Comissão Científica, o autor responsável pela submissão, e que tiver seu trabalho

aprovado, receberá a carta de aceitação de seu resumo via e-mail.

6.6. Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail: cerestarapiracasubmissoes@gmail.com  

Diego de Oliveira Souza

Docente da Universidade Federal de Alagoas - Campus Arapiraca

Joelma Alves da Silva Araújo

Enfermeira da Educação Permanente da Superintendência de
Gestão do Trabalho e Educação em Saúde

Marcella do Carmo Santos

Psicóloga do CEREST Arapiraca

Comissão Científica 

Arapiraca/AL, 10 de Maio de 2022.
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ANEXO 1 – Modelo para Resumo

TÍTULO (MAIÚSCULO, NEGRITO, CENTRALIZADO, TIMES NEW

ROMAN-14: subtítulo (se houver) em minúsculo

Eixo temático: Modalidade:

Autores(as) - máximo 41 

Orientador(a): alinhado a direita, tam. 12.2

RESUMO

Introdução: XXXXXXXXXXXXXXXXX. Objetivos: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Metodologia:  XXXXXXXXXXXXXXX.  Resultados:  XXXXXXXXXXXXXXXX.

Conclusões:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  250  palavras,  sem  parágrafo,

entrelinhas simples, tam. 12.

Palavras-Chave: XXXXXXX. XXXXXXXXX. XXXXXXXXX. XXXXXXXX (máximo 4,

separadas por ponto).

Protocolo Comitê de Ética: (Se houver)

Apoio Financeiro: (Se houver)

Referências (Máximo de 5 referências no formato das normas ABNT)

1 Titulação, Instituição e e-mail - o e-mail apenas para o(a) apresentador(a).
2 Titulação, instituição.
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