
13º Congresso de Stress da ISMA-BR 

15º Fórum Internacional de Qualidade de Vida no Trabalho 

5º Encontro Nacional de Qualidade de Vida na Segurança Pública 

5º Encontro Nacional de Qualidade de Vida no Serviço Público 

Encontro Nacional de Responsabilidade Social e Sustentabilidade 

  

Tema: Trabalho, Stress e Saúde: promovendo a saúde total do trabalhador - da 

teoria à ação 

18 a 20 de junho de 2013 

Centro de Eventos Plaza São Rafael, Porto Alegre RS 

Gestores e trabalhadores têm enfrentado crescentes desafios como a 
desaceleração da economia global, aumento do stress no trabalho, insegurança 
em relação à estabilidade no emprego e níveis epidêmicos de doenças crônicas. 
Avaliar os riscos e oportunidades específicos para um trabalho mais saudável e 
identificar os elementos essenciais para o sucesso de programas de bem-estar e 
saúde no local de trabalho que possam criar uma cultura centrada nas pessoas 
são ações preventivas imprescindíveis. Para os trabalhadores, os danos do 
excesso de stress extrapolam a esfera profissional, causando insatisfação e 
adoecimento. Para as empresas, elevam os custos com tratamentos médicos, 
absenteísmo e baixa produtividade. Este ano o conceito de Saúde Total do 
Trabalhador® será um dos principais focos do Congresso da ISMA-BR. 

  

Principais temas selecionados para o Congresso: assédio moral e sexual, doenças 
ocupacionais, gerenciamento do stress, meio ambiente e sustentabilidade, 
promoção da saúde e produtividade no trabalho, redução de gastos com saúde, 
responsabilidade social, saúde e trabalho. Os assuntos atendem a uma demanda 
atual que envolve experiências empresariais e pesquisas na área para tornar o dia 
a dia mais produtivo e sem prejuízos para a saúde física e mental dos 
profissionais. 

  

 



Participações Especiais 

Palestra: Trabalho humano: tortura ou criação? 

Eliana Yunes (RJ) – pós-doutora em leitura (Universidade de Colônia), diretora da 
Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio.  

Workshop: Aprendendo a fazer a partir da abordagem da psicossociologia. O 
serviço público se diferencia de empresas particulares em relação ao tema?  

José Newton Garcia de Araújo (MG) – pós-doutor em trabalho e vulnerabilidade 
social (Universidade Paris-Descartes). É professor da PUCMG.  

Workshop: Aprendendo a fazer a partir da abordagem da 
transdisciplinaridade. Serviço público e universo privado: aproximações e 

afastamentos 

Roberto Crema (DF) – mestre em ciências humanas e sociais (Universidade de 
Paris), reitor da UNIPAZ. 

Para conhecer o programa completo: Saiba Mais! 

Quero me Inscrever! 

Investimento 

Taxa de inscrição* Pagamento até 

15/4 

R$ 

Pagamento até 

31/5 

R$ 

Pagamento após 

31/5 

R$ 

Profissional    500,00     800,00 1.100,00 

Profissional sócio    400,00     600,00   1.000,00 

Estudante / Autor de 

trabalho e pôster 

   400,00     600,00    1.000,00 

Empenho    500,00    800,00 1.100,00 

* Deverá ser considerado o valor da tabela de acordo com a data do pagamento. 

Para remoção do nosso mailing, informe o endereço de e-mail onde recebeu a mensagem: stress@isma-br.com.br 


