
 
 

CONPEEX - 16º CONGRESSO DE PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO - 

BIOECONOMIA: DIVERSIDADE E RIQUEZA PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

1º SIMPÓSIO TEMÁTICO DO CONPEEX - ANÁLISE INSTITUCIONAL E SAÚDE 

COLETIVA: ANÁLISE DAS INSTITUIÇÕES, ORGANIZAÇÕES E PRÁTICAS 

SOCIAIS 

 

16 a 18 de outubro de 2019 - UFG 

 

NORMAS DE ENVIO DE TRABALHOS AO SIMPÓSIO TEMÁTICO 

(prorrogação de submissão de trabalhos até 9 de setembro de 2019 as 18 horas) 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Os Programas de Pós-Graduação em Saúde Coletiva do Instituto de Patologia 

Tropical e Saúde Pública (PPGSC/IPTSP), Ensino na Saúde da Faculdade de Medicina 

(PPGES/FM) e Psicologia da Faculdade de Educação (PPGP/FE) promoverão o 

1º Simpósio "Análise institucional e Saúde Coletiva: análise das instituições, 

organizações e práticas sociais" no Conpeex 2019. 

O Simpósio pretende ser um espaço de intenso debate e reflexão sobre as 

instituições a partir do referencial da análise institucional e saúde coletiva. 

Sendo a análise institucional uma abordagem que busca a transformação das 

instituições a partir das práticas e discursos dos seus agentes sociais, pode-se dizer que há 

grande potencialidade para o crescimento da utilização das suas ferramentas no campo da 

saúde coletiva, considerando as dimensões da pesquisa, da intervenção e da formação 

(L'ABBATE, 2003). 

Assim, buscar-se-á debater as potencialidades do referencial da análise 

institucional na análise das instituições, organizações e grupos no contexto da pós-

graduação; e divulgar experiências e resultados de pesquisas baseadas em metodologias 

participativas (pesquisa socioclínica institucional, socioanálise, esquizodrama, pesquisa-

ação, etc.) no contexto da saúde coletiva. 

Espera-se fomentar um profícuo debate e de criar um grupo de pesquisa de análise 

institucional interprogramas de pós-graduação, visando a produção de conhecimento e 

formação de pesquisadores. 

 

 



 
 

 

PERIODO DE INSCRIÇÕES  

  Para alunos da UFG e das IES externas a UFG, com apresentação de trabalhos, 

no simpósio será do dia 01 de agosto de 2019 a 04 de setembro de 2019 e se darão 

apenas pelo site do CONPEEX. Link: 

http://eventos.ufg.br/SIEC/portalproec/sites/gerar_site.php?ID_SITE=14801 

Para os participantes no evento somente como ouvinte, ou seja, sem apresentação 

de trabalhos, serão do dia 01 de agosto de 2019 a 09 de outubro de 2019 e se darão 

apenas pelo site do CONPEEX.  

Não será possível fazer inscrição no evento e enviar trabalhos após o prazo de 

inscrição ter se encerrado 

   

 Instruções para inscrição no evento 

Para realizar inscrição, o participante deverá clicar em "Realizar Inscrição" do menu, 

preencher o formulário e escolher a modalidade de inscrição “SIMPÓSIOS TEMÁTICOS 

= Organizações, infraestrutura, políticas públicas e desenvolvimento regional - Com 

apresentação de Trabalho. 

Utilize preferencialmente o navegador Mozilla Firefox. Caso estiver utilizando o 

Internet Explorer, pode aparecer uma página em branco quando o usuário clicar em 

"Realizar Inscrição". Basta clicar em F5 e o formulário irá aparecer. 

Se a modalidade de inscrição não for selecionada, a inscrição não será processada. 

Serão solicitados CPF e senha que deverão ser utilizados posteriormente para enviar 

trabalho e alterar dados de inscrição. 

Apenas considere sua inscrição realizada se aparecer a mensagem de “inscrição 

enviada com sucesso”. Em seguida, verifique se recebeu o e-mail de siec@proec.ufg.br 

com o título: Solicitação de inscrição efetuada com sucesso. Este e-mail pode chegar na 

caixa de SPAM. 

É OBRIGATÓRIO a impressão do QR CODE para credenciamento, registro 

de participação na programação científica e cultural. 

 

TELAS DO FORMULÁRIO DE ENVIO DE TRABALHOS 

Os campos com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório. 

http://eventos.ufg.br/SIEC/portalproec/sites/gerar_site.php?ID_SITE=14801


 
 

É importante cadastrar um endereço de e-mail válido, pois todas as comunicações 

referentes aos trabalhos e ao congresso serão feitas eletronicamente, inclusive o aceite do 

trabalho. 

O resumo deverá ser enviado somente pelo primeiro autor que deverá preencher 

os seguintes campos: 

1. TÍTULO E AGÊNCIA FINANCIADORA: Nessa tela serão cadastradas 

informações referentes ao título do trabalho e nome da agência / instituição, 

quando houver apoio financeiro. O nome da agência financiadora deverá ser 

colocado entre parênteses logo após o título. 

2. ORIENTADOR: Nessa tela deverá ser cadastrado o nome do 

orientador/coordenador do trabalho. 

3. COAUTORES: É necessário listar TODOS os coautores por ordem de 

participação no trabalho. A sequência e grafia digitadas serão assumidas em 

certificados e publicações, sem possibilidade de correção após o envio. Não serão 

permitidas inclusões ou correções de nomes após a data final de submissão dos 

trabalhos dia 04/09/19. 

4. RESUMO: Sugerimos que o texto do resumo seja digitado diretamente na caixa 

de texto. Caso opte por utilizar o recurso Copiar/Colar, é necessário revisar o texto 

colado antes de enviar o trabalho, para evitar perda de informação ou formatação. 

Lembramos que tabelas, gráficos e imagens não são aceitos no resumo. Ao final 

do resumo, em uma nova linha, deverão ser citadas até 5 PALAVRAS-CHAVES, 

em negrito, separadas por ponto-e-vírgula. O programa fará a contagem 

automática dos caracteres do resumo com as palavras-chaves. 

5. ENVIAR: Nessa etapa, o trabalho foi cadastrado, mas ainda é necessário finalizar 

o processo e clicar no botão ENVIAR. Antes de enviar o trabalho, ler atentamente 

todos os dados cadastrados, pois após a data final de submissão dos trabalhos, não 

será possível nenhum tipo de alteração. 

6. OBSERVAÇÃO: É possível revisar ou fazer alterações nos trabalhos a qualquer 

momento até a data limite de envio (04/09/2019) ou até acionar o comando 

ENVIAR. O trabalho só é recebido pela secretaria após o acionamento do 

comando ENVIAR. 

 



 
 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

  O resumo deverá ser enviado pelo primeiro autor, que deverá fazer sua 

inscrição no CONPEEX e apresentar o trabalho no formato de comunicação oral. É 

obrigatória a inscrição do primeiro autor no Congresso para a apresentação do 

trabalho no Simpósio. O número de autores/coautores por trabalho é ilimitado. 

O nome dos coautores e o título do trabalho são de inteira responsabilidade de 

quem realiza a inscrição, ou seja, o 1º autor, e serão utilizados para o texto dos certificados 

conforme constarem no sistema. Não serão alterados, em hipótese alguma, os nomes dos 

coautores após o aceite do trabalho. É importante que o orientador esteja de acordo com 

o nome dos coautores. 

Somente texto, no formato de resumo, com no máximo 2500 caracteres (incluindo os 

espaços e até 5 palavras-chaves). Tabelas, gráficos e imagens não são aceitos. O resumo 

compreende a seguinte estrutura: Introdução; Objetivos; Metodologia; Resultados e 

Conclusão. O idioma do trabalho deve ser o português.  

A apresentação do trabalho está condicionada à aprovação pela Comissão Científica 

do Simpósio Temático. Em cada simpósio haverá apresentação oral de até 12 trabalhos, 

sendo 20 minutos para apresentação de cada trabalho e 20 minutos para o debate ou 

discussão geral. 

O participante que for apresentar trabalho deverá verificar a data, horário e local 

de apresentação na programação no site do CONPEEX a partir de 07 de outubro, no 

menu em "Apresentação de Trabalhos". 

  

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO NO CONPEEX 

  A carga horária constante no certificado do simpósio temática será de 8 horas. 

Para obter a carga horária de 8 horas, os inscritos terão que participar de três 

sessões do simpósio. 

Os certificados de participação no CONPEEX serão enviados para o e-mail 

cadastrado durante a inscrição a partir do dia 29 de novembro. 

Para o registro da presença, a entrada para as atividades do simpósio estará 

liberada até, no máximo, 20 minutos após o início da atividade. Os registros das 

atividades serão realizados por monitores via QR CODE no celular ou papel 



 
 

impresso com o QR CODE. As atividades que serão consideradas para a certificação 

estão individualmente assinaladas na programação. 

   

CERTIFICADO DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO 

  Os estudantes que se ausentarem antes do término da sessão de apresentação de 

trabalho não receberão o certificado de apresentação. 

Os certificados serão enviados para o e-mail cadastrado durante a inscrição 

a partir do dia 29 de novembro. 

Caso haja dúvidas referentes à inscrição de trabalhos e certificados, o primeiro 

autor deverá contatar, por e-mail, a Comissão Organizadora dos Simpósios Temáticos: 

deborasirno@ufg.br (fone: 3521-2657). 

 

PUBLICAÇÃO 

Os resumos dos trabalhos aprovados serão publicados nos Anais do 16º 

CONPEEX, disponibilizados no site do evento (http://eventos.ufg.br/conpeex2019). 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

A UFG não assume qualquer compromisso com relação às despesas decorrentes 

de quaisquer outros fatores, não previstos nesta norma, relacionados à participação no 

evento. 

Casos omissos serão analisados pela comissão organizadora do evento. 

 

 

Coordenação do Simpósio Temático 

 

http://eventos.ufg.br/conpeex2019

