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XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE ERGONOMIA - ABERGO 2006
A ABERGO - Associação Brasileira de Ergonomia estará realizando no Centro de Convenções da FIEP - Federação das
Indústrias do Estado do Paraná, na cidade de Curitiba, no período de 29 de outubro a 2 de novembro de 2006, o ABERGO
2006 - 14º CONGRESSO BRASILEIRO DE ERGONOMIA, o 4º. FÓRUM BRASILEIRO DE ERGONOMIA e o 2º. CONGRESSO BRASILEIRO DE INICIAÇÃO EM ERGONOMIA.
O Congresso da ABERGO é considerado o maior evento de ergonomia na América Latina, congregando profissionais das
mais diversas áreas como medicina e enfermagem do trabalho, psicologia, engenharia de segurança e de sistemas,
arquitetura e design industrial, fisioterapia, reabilitação, etc.
Visando contribuir para o aprofundamento de discussões que reflitam o papel do ergonomista brasileiro em sua função de
agente responsável pela melhoria de produtos, postos de trabalho, tarefas, ambientes e sistemas o tema do 14º. CONGRESSO BRASILEIRO DE ERGONOMIA será "A identidade profissional do ergonomista: a integração das ações em saúde,
gestão e projeto nas dimensões físicas, cognitivas e organizacionais da atividade de trabalho"
Como parte do ABERGO 2006, o 4º. FÓRUM BRASILEIRO DE ERGONOMIA será um evento constituído por dois outros
eventos: o 4º. FÓRUM DE CERTIFICAÇÃO DO ERGONOMISTA BRASILEIRO [II FCEB] e o 4º. FÓRUM DOS GRUPOS
TÉCNICOS DA ABERGO [II FGTs]. O 4º. FCEB terá por objetivo [i] dar continuidade a concessão das certificações aos
ergonomistas que se candidatarem no Sistema de Certificação do Ergonomista Brasileiro [SisCEB] e [ii] discutir os procedimentos e as teses normativas do SisCEB a fim de garantir uma avaliação permanente do sistema.
O 2º. CONGRESSO BRASILEIRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM ERGONOMIA tem por finalidade incentivar a prática
científica entre os alunos de diversos cursos de graduação, nos quais a disciplina/tema "ergonomia" seja objeto de estudo.
Desta forma, encontra-se previsto um espaço exclusivo para que os alunos da graduação possam apresentar a sua
produção e discutir os seus interesses como futuros ergonomistas.
O programa do ABERGO 2006 consistirá de conferências, mesas redondas, mini-cursos, sessões técnicas e comunicações
coordenadas que apresentarão o estado da arte da ergonomia brasileira. Os participantes estão convidados a submeter
propostas para compor o programa científico que, após avaliação do Comitê Científico, serão incorporadas ao programa
oficial do Congresso.
Visando uma maior interação com o setor produtivo, neste ano abriremos um espaço exclusivo para a apresentação de
CASES EM ERGONOMIA. Assim, solicitamos as empresas, laboratórios e grupos de pesquisa em ergonomia que apresentem cases de sucesso que possam ilustrar a aplicação prática da ergonomia no setor produtivo.
Os trabalhos submetidos ao 2º. CONGRESSO BRASILEIRO DE INICIAÇÃO EM ERGONOMIA serão avaliados pelo Comitê
Técnico considerando que a qualidade dos trabalhos deverá ser compatível com o grau de maturidade e experiência científica que se espera de um aluno da graduação. Assim, trabalhos de conclusão de curso de graduação e de disciplinas cujo
tema central seja a ergonomia poderão ser submetidos ao evento.
Temos a certeza de que o ABERGO 2006 será uma excelente oportunidade de se poder unir um evento científico de elevada
qualidade técnica aos encantos da cidade de Curitiba. Temos a certeza que o visitante encontrará nesta encantadora cidade
inúmeras opções de lazer, culinária diversificada e pontos turísticos que marcam a miscigenação racial de nosso país, com
marcante influência de imigrantes europeus. Considerando que o último dia do evento irá coincidir com o feriado nacional de
2 de novembro sugerimos que o congressista aproveite para conhecer Curitiba e as cidades vizinhas, incluindo Foz do
Iguaçu. Uma intensa programação turística será oferecida ao pela agência de turismo oficial do evento.
Você também terá a oportunidade de usufruir de um variado programa cultural e social, complemento indispensável desta
semana de produtivo intercâmbio científico para o qual temos o prazer de convidá-lo(a).
Informações visite: http://www.abergo.org.br/abergo2006/index.html
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