
                              

 

Ciclo de Debate SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE 

 

Organização: Serviço Social / Núcleo Lusófono de Estudo e Investigação em Serviço 

Social (NLEISS) da Universidade Lusófona do Porto (ULP); Faculdade de Serviço 

Social da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF / Brasil). 

Comissão organizadora: Professoras Dras Maria Emília Ferreira (ULP); Cláudia 

Mônica dos Santos (UFJF / PPGSS e ULP); Eva Chaves (ULP); Sónia Ribeiro (ULP). 

II Seminário Internacional: Trabalho e Saúde: Aprofundando as questões do risco 

profissional em Portugal e no Brasil. 

Apresentação: O Núcleo Lusófono de Estudo e Investigação em Serviço Social 

(NLEISS), criado em dezembro de 2019, pelo curso de Serviço Social da ULP tem por 

objetivo, dentre outros:  constituir espaço de interação com base na investigação 

social, que promova a formação de recursos humanos e a produção e sistematização 

de conhecimento na área de Serviço Social; fortalecer relações e pesquisas 

internacionais. Agrega docentes de Serviço Social, constituindo-se em espaço 

privilegiado para estudantes e profissionais, bem como oportunizando a participação 

de outras áreas científicas e investigadores/as internacionais no fomento de caráter 

multiprofissional e sinergias que valorizem individualmente os participantes, seus 

cursos e/ou actividade profissional, priorizando estudos sobre a região norte de 

Portugal e estudos internacionais.  

Nesta direção, dando continuidade ao ciclo de debate Serviço Social e Sociedade, 

apresenta o II Seminário Internacional sobre a questão “Saúde e Trabalho”, em 

parceria com a Faculdade de Serviço Social da UFJF / Brasil. 

 O tema considera as transformações no mundo do trabalho, no último século, 

intensificando sua precarização, condição que afeta a saúde do trabalhador agravada 

com a crise pandémica mundial. Os trabalhadores estão sujeitos a ambientes de 

trabalho e expostos a agentes nocivos diferenciados, mas o trabalho cria também 



expectativas, supõe valores e princípios éticos que, nem sempre consensuais, geram 

conflitos internos e externos. Este evento, de forma transdisciplinar e de âmbito 

internacional, objetiva trazer diferentes nuances do tema, tendo como horizonte 

conhecer como a questão se expressa em Portugal e Brasil, e conjuntamente 

equacionar respostas.  

 

PROGRAMA: 

Data: 22/01/2021 

Horário: 13 h 00 as 15 h 00 (Portugal) /  10h 00 as 12 h 00 (Brasil) 

Local: Zoom 

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/85720975834 

 

Endereço para inscriçao: 

https://docs.google.com/forms/d/1POzfBAf6rqIa65Wls7p7wUrFPbWkWTxX5mlIFZ477

Gk/edit 

 

Sessão de abertura:  

13 h 00 às 13 h 15 (Portugal) / 10 h 00 as 10 h 15 (Brasil) 

Pró-Reitora da Universidade Lusófona do Porto 
Diretora Interina da FCESE 
Diretora do Instituto de Mediação da Universidade Lusófona do Porto  
 

Diretora do Serviço Social da ULP 

Diretora da FSS / UFJF / Brasil 

 

13h 15 às 15 h 00 (Portugal) / 10 h15 às 12 h 00 (Brasil)  

1. Palestra: "Stress  ocupacional - antecedentes, consequências e formas de 

gestão e de prevenção" 

Palestrante:  Profª Doutora Carla Magalhães. Diretora da licenciatura de 

Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos da ULP. 

 

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/85720975834
https://docs.google.com/forms/d/1POzfBAf6rqIa65Wls7p7wUrFPbWkWTxX5mlIFZ477Gk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1POzfBAf6rqIa65Wls7p7wUrFPbWkWTxX5mlIFZ477Gk/edit


2. Palestra: “Serviço Social e riscos profissionais: da perceção à prevenção e 

respostas”. 

Palestrante: Profª Doutora Maria Emília Ferreira. Diretora do Serviço Social da 

Universidade Lusófona do Porto. 

 

3. Palestra: “Gênero, trabalho e saúde mental: aspetos da saúde das mulheres 

brasileiras numa perspetiva interseccional”. 

Palestrante: Profª Doutora Sabrina Pereira Paiva. Coordenadora do curso de 

Serviço Social da Faculdade de Serviço Social / Universidade Federal de Juiz 

de Fora. 

 

Coordenação: Profª Doutora Eva Chaves 

 

Observação: Será conferido certificado aos participantes inscritos. 

 

 


