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Conduta para a contenção da 
Pandemia da COVID-19  

Conforme o Protocolo de Biossegurança e Conduta da UFSJ para a Pandemia 
de COVID-19 as ORIENTAÇÕES PARA ENTRADA NOS PRÉDIOS DOS CAMPI são: 

a. Utilizar corretamente a máscara  

Utilizar, obrigatoriamente, máscaras durante todo tempo em que estiver no 
Campus, mesmo em áreas abertas. 

b. Higienizar as mãos.  

Lavar as mãos com água e sabão. Se isso não for possível, higienizar com   
álcool 70%. 

Conforme o Decreto nº 9.806, de 18 de março de 2022: 

O uso de máscaras permanece obrigatório:  

Nas casas e instituições de saúde do Município; 

Nos veículos destinados ao transporte coletivo das linhas municipais e        
intermunicipais. 

Ficando assim, desobrigado o uso de máscaras faciais em locais fechados no 
âmbito do Município de São João Del-Rei. 

Caso alguém apresente sintomas como tosse, febre, coriza, dor de  garganta, dificuldade para respirar,   

fadiga, tremores e calafrios, dor muscular, dor de cabeça, perda recente do olfato ou paladar, deverá se 

afastar das atividades do Congresso.  Caso apresente algum desses sintomas e teste positivo para COVID 19 

após frequentar o evento, deverá comunicar isso à Comissão Organizadora. 

UFSJ 

Município 

São João Del-Rei 
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 Após 18 anos de sua primeira edição, o Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do      

Trabalho (CBPOT) continua se reinventando e se configura como o maior congresso da área na América 

Latina. 

 Em sua décima edição, traz como tema central: “Diversidade, inclusão e equidade: Desafios e      

Possibilidades para o Mundo do Trabalho”. 

 Adaptando-se ao contexto atual, o X CBPOT acontece de forma híbrida: com atividades no formato 

virtual e no formato presencial. 

 A modalidade virtual ocorreu entre os dias 06 e 08/07/22, abrangendo as seguintes atividades:    

minicursos, conferências, lançamentos de livros, rodas de consultorias, mesas redondas, comunicações 

breves de pesquisa, relatos de experiência, pôsteres e mesas institucionais. 

 A modalidade presencial ocorre entre os dias 12 e 14/07/22, em São João del-Rei/MG, com a        

realização de conferências, diálogos, rodas de consultorias, simpósios, oficinas de pesquisa, incubadoras 

de projetos, sessões de mentoria e mesas institucionais. 

 Participam do evento estudante, profissional e pesquisadora(or) de Psicologia, Administração,      

Recursos Humanos, Gestão de Pessoas e áreas afins. Que as atividades que se iniciam sejam profícuas em 

troca de conhecimentos científicos e práticas profissionais da área. 

Apresentação 
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Cara/o congressista, 

 

Seja bem-vinda(o)  ao X Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho (CBPOT), evento 

este que já entrou na agenda de alunas(os), profissionais e pesquisadora(es) de psicologia organizacional 

e do trabalho. Realizado a cada dois anos, além de consolidar-se como um dos mais importantes eventos 

da psicologia brasileira - tanto em quantidade de participantes quanto na qualidade das atividades -, o 

CBPOT é também uma grande mostra do avanço científico e tecnológico da nossa área.  

A edição passada, por conta das medidas sanitárias para contenção da COVID-19, ocorreu no modelo 

100% virtual, tendo sido bem sucedido. No início do planejamento desta edição, um dos pontos de maior 

reflexão da Diretoria da SBPOT foi acerca do formato, visto que nosso congresso sempre teve como marca 

a interação: é a oportunidade que temos de nos encontrar, debater temas de interesse comuns, trocar 

experiências, fortalecer vínculos e construir memórias.  

Assim, a fim de garantir a inclusão e participação de todos os interessados, a Diretoria da SBPOT decidiu 

por fazê-lo no formato híbrido, em que o congressista possa desfrutar tanto das facilidades de comodida-

de, praticidade e flexibilidade do formato virtual, quanto da vivência de proximidade e de interação do 

formato presencial.   

Outro ponto importante, relativo à inclusão, diz respeito aos valores de inscrição. Os últimos anos vividos 

em meio à pandemia e profunda crise econômica nos trouxe uma realidade de aprofundamento das desi-

gualdades sociais no nosso país. Nesse sentido, o X CBPOT está com um valor abaixo do praticado nas últi-

mas edições, possibilitando a participação de alunos e profissionais nesse momento.  

Por fim,  o evento será uma oportunidade de comemorarmos dois grandes marcos: o aniversário de 21 

anos da Associação Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho e os 60 anos de regulamentação 

da psicologia no Brasil. E é com esse clima de reencontro e festividade 

 que aguardamos que você desfrute de nosso congresso, nos dias 06  a 08 de julho (no formato virtual) e 

12 a 14 de julho em São João del Rei (MG). 

Abraços! 

Daiane Rose Cunha Bentivi  

Presidente SBPOT 
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Caro/a congressista, 

 

O CBPOT já se consolidou como o maior evento brasileiro em Psicologia Organizacional e do Trabalho 

(POT). Desde sua primeira edição, ele tem servido como um ambiente fértil para divulgar a ciência brasi-

leira na área, promover o intercâmbio entre profissionais e realizar discussões importantes sobre a práti-

ca, a política e a ciência em POT. É uma honra participar da organização da sua décima edição. Eu me so-

mo às organizadoras anteriores que idealizaram um congresso primoroso. Esse foi um trabalho coletivo 

com a presidência executiva tendo sido conduzida anteriormente por Maria Nivalda de Carvalho-Freitas e 

Daiane Rose Cunha Bentivi.     

Nesta edição, tivemos o desafio de organizar um evento híbrido no nosso retorno a presencialidade. O 

congresso foi pensado para ser um momento de reflexão sobre a diversidade, inclusão e equidade e os 

demais temas enviados pela nossa comunidade. A temática do congresso está presente desde as ativida-

des até a escolha dos convidados. Na organização, os valores das inscrições e o formato híbrido foram 

pensados para garantir a segurança sanitária e a inclusão de todos. Várias inovações foram propostas na 

programação para abarcar a nova realidade. Além disso, como forma de homenagear os 21 anos da 

SBPOT, as salas do nosso evento virtual levam os nomes de ex-presidentes das gestões passadas. Em no-

me deles, agradecemos às gestões e membros associados que fizeram com que nossa associação cresces-

se e se consolidasse.   

Aproveito também para agradecer à Maria Nivalda e Daiane, em nome da atual gestão, pela condução 

atual da SBPOT e pelo desafio de propor este evento de retomada. Também agradeço às comissões, moni-

tores e prestadores de serviços que planejaram e executaram este grande evento e aos diversos apoiado-

res e patrocinadores. Por fim, agradeço à Universidade de São João del-Rei que nos recebeu tão bem e 

ofereceu todo o suporte. Esperamos que os próximos dias sejam momentos ricos para a discussão dos 

temas  e que, ao mesmo tempo, possamos celebrar os encontros e reencontros nessa edição histórica do 

CPBOT.  

É um prazer reencontrar colegas, conhecer as novas pessoas que fazem a POT no Brasil e debater os desa-

fios da área no X CBPOT. Sejam bem-vindas e bem-vindos a São João del Rei (MG)! 

Juliana B. Porto  

Presidente Executiva do X CBPOT 
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Querida/o/e congressista,  

 

O X CBPOT – Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho – será, pela primeira vez, 

realizado de forma híbrida. Teremos atividades virtuais e presenciais, enriquecendo e ampliando as possi-

bilidades de participação e também encurtando distâncias impostas pela pandemia. 

Nós, da comissão local do evento, trabalharemos para que as medidas sanitárias sejam efetivas. Nosso 

objetivo é aliar a manutenção da saúde com aprendizagem, atualização, compartilhamento de conheci-

mentos, construção de redes de pesquisa e criação de laços de afeto em um espaço acolhedor e repleto 

de história, como São João del-Rei e região. 

A graduação em Psicologia da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) completa 50 anos e nossa 

pós-graduação completa 14 anos de existência em 2022. Somos a expressão de um conjunto de cursos de 

graduação e pós-graduação que se firma e vem dando importantes contribuições para a formação e pro-

dução do conhecimento, a partir do interior do país. Somos uma das múltiplas formas de concretização do 

tema do X CBPOT “Diversidade, inclusão e equidade: Desafios e Possibilidades para o Mundo do Traba-

lho”. 

Venha participar do X CBPOT, já muito querido por tantos profissionais e pesquisadores. Teremos ativida-

des científicas, sociais e culturais buscando mostrar que é possível produzir com saúde e com afeto, com 

olhos no futuro, mas também valorizando nosso passado. 

Estamos esperando vocês!!! 

Maria Nivalda de Carvalho-Freitas  

Presidente Honorária do X CBPOT 
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Ligia Carolina Oliveira-Silva  

Presidente da Comissão Científica do X CBPOT 

Prezad@s congressistas, 

O ano é 2022. Somos sobreviventes. A pandemia afetou profundamente nossa saúde física e mental. Nos tirou fa-

miliares e amigos precocemente. O Brasil, particularmente, enfrentou nos últimos dois anos um dos períodos mais 

difíceis de sua história. Um tempo de negação da ciência, de desvalorização da educação, de negligência da dignida-

de humana, de ameaças à democracia. Um tempo de precarização do trabalho, de negação de direitos básicos, de 

acentuação das desigualdades sociais. Como ficaram nossos trabalhos, carreiras e organizações no meio disso tudo? 

Uma certeza que temos é que a Psicologia Organizacional e do Trabalho – nossa querida POT – é mais necessária do 

que nunca. Os cenários laborais se tornaram ainda mais complexos e ambíguos. Por um lado, a tecnologia aproxi-

mou distâncias e permitiu que muitas atividades pudessem continuar. Por outro lado, invadiu as casas, as famílias, 

os corpos e os afetos; eventualmente nos sobrecarregou, nos exauriu, afetou nossa relação com o mundo e com as 

pessoas. Diante de tantas mudanças, cabe a nós, sobreviventes da COVID-19, rever, reavaliar, repensar. O trabalho, 

esfera tão importante das nossas vidas, é um dos pilares desta reflexão. 

São muitos os desafios que agora se apresentam para a POT, que apesar de seus diversos avanços enquanto campo 

científico e prático nos últimos anos, é novamente convocada à ação. Sendo assim, organizamos o congresso em 

função dos eixos temáticos que contemplam as principais áreas da POT: Psicologia do Trabalho, Psicologia Organiza-

cional, Gestão de Pessoas, Ensino, Pesquisa, Atuação e Formação. Teremos uma programação científica construída 

por muitas mãos, uma vez que passamos a contar com as Coordenações de Área. No congresso presencial, conta-

mos comatividades novas, maior espaço para debates, incentivo à formação de redes e construção de parcerias. 

Neste momento de reencontro presencial queremos, junto com vocês, refletir para reconstruir o mundo do traba-

lho e das organizações a partir de um paradigma mais saudável, igualitário e inclusivo. Esperamos que o tempo que 

vocês dedicarão ao congresso seja aproveitado com conteúdos atuais e inovadores, que representem o que há de 

melhor na nossa área e que contribuam para que a nossa comunidade possa refletir sobre o que a POT tem a ofere-

cer à sociedade que sobreviveu à COVID-19. 

Adicionalmente, uma das discussões que visamos promover neste CBPOT é sobre a importância da diversidade. Co-

mo sinalizado no tema do congresso, “Diversidade, inclusão e equidade: Desafios e Possibilidades para o Mundo do 

Trabalho”, assim como na criação de um eixo temático específico, nosso objetivo é transmitir uma mensagem. Há 

algumas décadas as pesquisas na área de POT apontam os benefícios da diversidade, destacando a relevância de 

políticas e práticas organizacionais antirracistas, antissexistas, anti-homofobia, anti-ageístas e anti-capacitistas. Ape-

sar disso, as iniquidades persistem nas organizações, na academia, na ciência, nos espaços de poder. No X CBPOT, 

as comissões, coordenações e lideranças são predominantemente femininas, afinal, a POT é majoritariamente femi-

nina, assim como a Psicologia.  
 

Porém, iniciativas como esta representam apenas os primórdios de uma luta contínua  

e essencialmente coletiva, uma vez que ainda há muito a se galgar. Esperamos,  

nesta décima edição do CBPOT, oferecer a vocês a oportunidade de contribuir  

para fortalecer este debate e convidá-las/los a refletir sobre qual Psicologia  

Organizacional e do Trabalho queremos e construiremos daqui pra frente.  

Vamos junt@s? 
 

Que possamos ter um congresso inesquecível na nossa querida  

Minas Gerais! 
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Programação 

12 de julho | Terça-feira 

08:00  

 

08:40 

Apresentação da Bicentenária Orquestra Ribeiro Bastos 
Local: Igreja de São Francisco de Assis - Praça Frei Orlando, 150 - Centro, São João del-Rei 
 

Cortejo com o Teatro da Pedra 
Local: Igreja de São Francisco de Assis para o Anfiteatro do CSA/UFSJ 

09:00 às 10:00 
Sessão Solene e Festiva de Abertura 

Local: Anfiteatro do CSA 

10:10 às 10:50  
Prêmio Sigmar Malvezzi 
Local: Anfiteatro do CSA 

11:00 às 12:00 
CO01 | Conferência | Mulheres na liderança: Por que falar disso no século XXI?  
Local: Anfiteatro do CSA 

14:00 às 15:30 

SIMP 01 |Simpósio | Reflexões sobre empregabilidade na sociedade 4.0 
Local: Sala 4.18 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 
 

SIMP 02 | Simpósio 2 |Investigações sobre inclusão e exclusão nas organizações: 
marcadores sociais de gênero, raça e deficiência 
Local: Sala 4.21/4.22 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 
 

OF01 | Oficina de Pesquisa 
Local: Sala 4.01/4.02 | Pavilhão de Salas de aula - CSA 
 

OF02 | Oficina de Pesquisa 
Local: Sala 4.07 | Pavilhão de Salas de aula - CSA 
 

OF03 | Oficina de Pesquisa 
Local: Sala 4.10/4.11 | Pavilhão de Salas de aula - CSA 
 

RC01 | Rodada de Consultoria | FIEMG Inclusiva 
Local: Sala 3.21/3.22 |Pavilhão de Salas de aula - CSA  

15:40 às 16:40 
D01 | Diálogo: Pós-Graduação em POT no Brasil: Onde estamos e para onde vamos? 
Local: Anfiteatro do CSA 

17:00 às 18:30 

MI01 | Mesa institucional | Perspectivas e desafios da SBPOT 
Local: Sala 4.10/4.11 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 
 

SM01 | Sessão de mentoria Trajetória de Carreira: Jairo Borges-Andrade  
Local: Sala 4.07 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 
 

DT01 | Debate temático | Os olhares da Psicologia em uma instituição Pública de 
Ensino 
Local: Sala 4.01/4.02 |Pavilhão de Salas de aula - CSA  

19:00 Encontro da Rua da Cachaça  
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Programação 

13 de julho | Quarta-feira 

08:30 às 10:00 

SM02 | Sessão de mentoria | Trajetória de Carreira: Livia de Oliveira Borges 

Local: Sala 4.18 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 
 

OF04 | Oficina de Pesquisa 

Local: Sala 4.01/4.02 | Pavilhão de Salas de aula - CSA 
 

OF05 | Oficina de Pesquisa 

Local: Sala 4.07 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 
 

OF06 | Oficina de Pesquisa 
Local: Sala 4.10/4.11 |Pavilhão de Salas de aula - CSA  

10:30 às 11:30 
CO02 | Conferência | Idadismo: As diversas formas de expressão 
Local: Anfiteatro do CSA 

11:40 às 12:30 
Lançamento de Livros 

Local: Hall de salas 1º Andar | Pavilhão de Salas de aula - CSA 

14:00 às 15:30 

SIMP 03 | Simpósio:  Liderança remota: lições aprendidas durante a pandemia de 
COVID-19  
Local: Sala 4.01/4.02 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 
 

SIMP 04 | Simpósio: O estudo da saúde mental e trabalho pela psicossociologia do 
trabalho: pesquisas empíricas 

Local: Sala 4.07 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 
 

SIMP05 | Simpósio: Decisão na aposentadoria: definições e medidas 

Local: Sala 4.10/4.11 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 
 

IP02 | Incubadora de projetos: Gestão da saúde mental e psicossocial relacionada 
ao trabalho no Brasil  
Local: Sala 4.18 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 
 

MI03 | Mesa institucional (SBPOT) | Revista Psicologia, Organizações e Trabalho: 
Discussão e planejamento 

Local: Sala 4.21/4.22 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 

15:40 às 16:40 
D02 | Diálogo: Da pesquisa-ação à ciência do desenho (design-science): a validade 
da pesquisa prática/intervenção e a produção do conhecimento  
Local: Anfiteatro do CSA 
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Programação 

13 de julho | Quarta-feira 

17:00 às 18:30 

OF07 | Oficina de pesquisa 

Local: Sala 4.01/4.02 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 
 

OF08 | Oficina de pesquisa  
Local: Sala 4.07 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 
 

OF09 | Oficina de pesquisa  
Local: Sala 4.10/4.11 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 
 

MI04 | Mesa institucional FENPB | 60 anos da profissão (CFP, ANPEP e SBhp)  
Local: Sala 4.18 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 
 

MI05 | Mesa Institucional (CRP MG) | Comissão Temática de POT no CRP MG: ações 
e reações 
Local: Sala 4.21/4.22 |Pavilhão de Salas de aula - CSA   

19:00 
Assembleia da SBPOT 

Local: Anfiteatro do CSA 
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Programação 

14 de julho | Quinta-feira 

08:30 às 10:00 

SM03 | Sessão de mentoria | Trajetória de Carreira: Maria Cristina Ferreira   
Local: Sala 4.01/4.02 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 
 

MP01 | Melhores práticas com pessoas | Cuida e AMG Segura  
Local: Sala 4.07 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 

10:30 às 11:30 
CO 03 | Conferência | Historicidade dos significados do trabalho e as atuais         
tendências de precarização 

Local: Anfiteatro do CSA 

14:00 às 15:30 

SIMP06 | Simpósio: Uso de modelos na pesquisa em psicologia organizacional:     
críticas e reflexões 

Local: Sala 4.01/4.02 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 
 

SIMP07 | Simpósio: Recursos pessoais e do trabalho: conceituações, relações e    
impactos no mundo do trabalho 

Local: Sala 4.10/4.11 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 
 

IP01 | Incubadora de projetos | O trabalho em psicologia no Brasil 
Local: Sala 4.18 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 
 

DT02 | Debate Temático | O suporte dado pela Psicologia Organizacional e do      
Trabalho perante desastres, emergências e acidentes de trabalho de grande        
proporção em cidades de Minas Gerais 

Local: Sala 4.21/4.22 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 

15:40 às 16:40 
D03 | Diálogo: Diversidade e ações afirmativas no ensino e pesquisa 

Local: Anfiteatro do CSA 

17:00 às 17:30 
Premiações de trabalhos 

Local: Anfiteatro do CSA  

17:30 
Cerimônia de Encerramento 

Local: Anfiteatro do CSA 
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Programação 
Detalhada 
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12/07/2022 | Terça-feira 

08:00 às 08:40 
Apresentação da Bicentenária Orquestra Ribeiro Bastos 
Local: Igreja de São Francisco de Assis - Praça Frei Orlando, 150 - Centro, São João del-Rei 

 

08:40 
Cortejo com o Teatro da Pedra 
Local: Igreja de São Francisco de Assis para o Anfiteatro do CSA/UFSJ 

 

09:00 às 10:00 
Sessão Solene e Festiva de Abertura 
Local: Anfiteatro do CSA 

 

10:10 às 10:50 
Prêmio Sigmar Malvezzi 
Local: Anfiteatro do CSA 

 

10:50 às 11:00 | Intervalo 

 

11:00 às 12:00 
CO01 | Conferência: Mulheres na liderança: Por que falar disso no século XXI?  
Local: Anfiteatro do CSA 

Conferencista: Luciana Mourão (UNVERSO/PPGPS-UERJ) 

 

12:00 às 14:00 | Almoço 

 

14:00 às 15:30 
SIMP 01 |Simpósio: Reflexões sobre empregabilidade na sociedade 4.0 
Local: Sala 4.18 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 

Coordenador: Erico Rentería-Pérez (Universidad del Valle) 

Fala1: Empregabilidade na sociedade 4.0 
Sigmar Malvezzi (USP) 

Fala 2: Novas configurações no mundo do trabalho e seus impactos na empregabilidade 
Daiane Rose Cunha Bentivi (UFBA) 

Fala 3: Empregabilidade numa sociedade fragmentada e difusa tecnologicamente: um problema instru-
mental? Acadêmico? Social? Pessoal? 
Erico Rentería-Pérez (Universidad del Valle) 
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12/07/2022 | Terça-feira 

14:00 às 15:30 
SIMP 02 | Simpósio: Investigações sobre inclusão e exclusão nas organizações: marcadores sociais de 
gênero, raça e deficiência 
Local: Sala 4.21/4.22 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 

Coordenadora: Maria Nivalda de Carvalho-Freitas (UFSJ) 

Fala 1: Corpos raciais no mercado de trabalho brasileiro: sexismo, racismo e classe social 
Simone Costa Nunes (PUC Minas)   

Fala 2: Parâmetro psicossocial da deficiência e suas possíveis relações com fatores de contexto organizaci-
onal 
Maria Nivalda de Carvalho-Freitas (UFSJ) 

Fala 3: Elas estão fora do lugar? A condição das mulheres na política no Brasil 
Carolina Maria Mota Santos (PUC Minas) 

 

14:00 às 15:30 
OF01 | Oficina de Pesquisa 
Local: Sala 4.01/4.02  |Pavilhão de Salas de aula - CSA 

Pesquisa 1: Identidade, trabalho e suicídio: um diálogo com a psicologia existencial 
Elina Eunice Montechiari Pietrani (UVA) 

Pesquisa 2: Identidade profissional como fator protetivo de saúde mental: o caso dos egressos da Psicolo-
gia/UFSC 
Valéria de Bettio Mattos ( UFSC) 

 

14:00 às 15:30 
OF02 | Oficina de Pesquisa  
Local: Sala 4.07 | Pavilhão de Salas de aula - CSA 

Pesquisa 1: Impacto do trabalho online no bem-estar dos professores durante a pandemia do COVID-19 
Javier Labarthe Carrara (Universidad Católica del Uruguay) 

Pesquisa 2: Relação das variáveis da psicologia positiva com a COVID-19 em trabalhadores 
Alice Sofia Pereira Padilha (UFRJ) 

 

14:00 às 15:30 
OF03 | Oficina de Pesquisa 
Local: Sala 4.10/4.11 | Pavilhão de Salas de aula - CSA 

Pesquisa 1: Os impactos da COVID-19 na percepção de suporte organizacional em um hospital oncológico 
Luan Martins de Souza (Faculdade Católica do Rio Grande do Norte) 

Pesquisa 2: Saúde do trabalhador no contexto da COVID: atuação do psicólogo em saúde mental 
Hudson Leonidas Lima de Freitas (Centro Universitário 7 de Setembro) 
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12/07/2022 | Terça-feira 

14:00 às 15:30 
RC01 | Rodada de Consultoria: FIEMG Inclusiva 
Local: Sala 3.21/3.22 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 

Mariana Novo Dias (FIEMG) 

 

15:40 às 16:40 
D01 | Diálogo: Pós-Graduação em POT no Brasil: Onde estamos e para onde vamos? 
Local: Local: Anfiteatro do CSA 
 

Debatedores: Antônio Virgílio Bittencourt Bastos (UFBA) e Gardênia da Silva Abbad (UnB)  
 

16:40 às 17:00 | Intervalo 

 

17:00 às 18:30 
MI01 | Mesa institucional: Perspectivas e desafios da SBPOT 
Local: Sala 4.10/4.11 | Pavilhão de Salas de aula - CSA 

Mediadoras/es:  

Diretoria da SBPOT:  

Daiane Rose Cunha Bentivi  
Elisa Amorim Ribeiro  
Raphael Di Lascio 
Melissa Machado de Moraes 
Sabrina Barros 

 

17:00 às 18:30 
SM01 | Sessão de mentoria: Trajetória de Carreira: Jairo Borges-Andrade  
Local: Sala 4.07 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 

 

17:00 às 18:30 
DT01 | Debate temático: Os olhares da Psicologia em uma instituição Pública de Ensino 
Local: Sala 4.01/4.02 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 

Igor Cerri  
Ludmila Silva Pinho (UFSJ) 
Ataualpa Luiz de Oliveria (Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais) 

 

19:00 | Encontro da Rua da Cachaça 
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13/07/2022 | Quarta-feira 

08:30 às 10:00 
SM02 | Sessão de mentoria: Trajetória de Carreira: Livia de Oliveira Borges 
Local: Sala 4.18 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 

 

08:30 às 10:00 
OF04 | Oficina de Pesquisa 
Local: Sala 4.01/4.02 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 

Pesquisa 1: Violência/assédio nas relações de trabalho: construção de estratégias de intervenção organi-
zacionais 
Carolina de Correa Marques (UFRGS) 

Pesquisa 2: Efeitos da pandemia na saúde mental de trabalhadores universitários 
Fernando Faleiros de Oliveira (UFF) 

 

08:30 às 10:00 
OF05 | Oficina de Pesquisa 
Local: Sala 4.07 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 

Pesquisa 1: Trabalho decente como pressuposto de felicidade no trabalho: uma pesquisa quantitativa 
Cleria Vergilino Flores Nunes Colares (UFSC) 

Pesquisa 2: Inventário da vida longeva no ambiente de trabalho 
Juliana Seidl (Longeva) 

 

08:30 às 10:00 
OF06 | Oficina de Pesquisa 
Local: Sala 4.10/4.11 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 

Pesquisa 1: Percepções de servidores públicos com diferença funcional sobre sua inclusão no trabalho em 
uma universidade 
Orisvaldo Antônio da Silva (UFSJ) 

Pesquisa 2: Crenças sobre a deficiência e barreira atitudinal 
Lidiane Campos Villanacci (UFSJ) 

 

10:00 às 10:30 | Intervalo 

 

10:30 às 11:30 
CO02 | Conferência: Idadismo: As diversas formas de expressão 
Local: Anfiteatro do CSA 

Conferencista: Egídio Lima Dória (USP) 
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13/07/2022 | Quarta-feira 

11:40 às 12:30 
Lançamento de Livros 
Local: Hall de salas 1º Andar | Pavilhão de Salas de aula - CSA 

LL01 | Psicologia da Carreira Vols. 1 e 2 (Vetor) 
Ligia Carolina Oliveira-Silva (UFU) e Elziane Bouzada Dias Campos (Mentori.se) 

LL02 | Orientação profissional e de carreira em tempos de pandemia: lições para pensar o futuro (Vetor) 
Marcelo Afonso Ribeiro (USP) 

LL03 | Psicologia Organizacional e do Trabalho: perspectivas teórico-práticas (Vetor) 
Maria Nivalda Carvalho-Freitas (UFSJ), Daiane Rose Cunha Bentivi (UFBA), Elisa Amorim Ribeiro 
(Universidade Salgado de Oliveira), Melissa Machado de Moraes, Raphael Di Lascio (Associação Parana-
ense de Psicodrama), Sabrina Cavalcanti Barros (UFRN)  e colaboradores 

 

12:30 às 14:00 | Almoço 

 

14:00 às 15:30 
SIMP 03 | Simpósio:  Liderança remota: lições aprendidas durante a pandemia de COVID-19  
Local: Sala 4.01/4.02 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 

Coordenadora: Gardênia da Silva Abbad (UnB) 

Fala 1: Escala breve de suporte da liderança aos teletrabalhadores  
Luciana Mourão Cerqueira e Silva (UNIVERSO) 

Fala 2: Papel da liderança no suporte organizacional e desenvolvimento de habilidades em teletrabalho 
Lara Barros Martins (Universidad Loyola) 

Fala 3: Lições aprendidas e e-leadership theoretical model 
Gardênia da Silva Abbad (UnB) 

 

14:00 às 15:30 
SIMP 04 | Simpósio: O estudo da saúde mental e trabalho pela psicossociologia do trabalho: pesquisas 
empíricas 
Local: Sala 4.07 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 

Coordenadora: Camila Teixeira Heleno (UFVJM) 

Fala 1: A relação entre instabilidade no emprego subjetiva e saúde mental de universitários trabalhadores 
Camila Teixeira Heleno (UFVJM) 

Fala 2: Motivação para o trabalho: o que dizem docentes do ensino superior 
Antonio Alves Filho  (UFRN) 

Fala 3: Os mineradores após o rompimento da barragem de fundão (Mariana/MG): um estudo              
comparativo 
Livia de Oliveira Borges (UFMG) 
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13/07/2022 | Quarta-feira 

14:00 às 15:30 
SIMP05 | Simpósio: Decisão na aposentadoria: definições e medidas 
Local: Sala 4.10/4.11 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 

Coordenadora: Silvia Miranda Amorim (UFMG) 

Fala 1: Fatores relacionados a decisão na aposentadoria 
Lucia Helena de Freitas Pinho França (UNIVERSO) 

Fala 2: Instrumentos de medida e o processo decisório na aposentadoria 
Silvia Miranda Amorim (UFMG) 

Fala 3: Decisão na aposentadoria: construção de um instrumento de medida 
Juliana Seidl (Longeva) 

 

14:00 às 15:30 
IP02 | Incubadora de projetos: Gestão da saúde mental e psicossocial relacionada ao trabalho no Brasil 
Local: Sala 4.18 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 

Coordenador: Marina Greghi Sticca (USP) 

 

14:00 às 15:30 
MI03 | Mesa institucional: Revista Psicologia, Organizações e Trabalho: Discussão e planejamento 
Local: Sala 4.21/4.22 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 

Mediadores: Roberto Moraes Cruz (Editor-Chefe da rPOT) e Jairo Eduardo Borges-Andrade (Editor Senior 
da rPOT) 

 

15:40 às 16:40 
D02 | Diálogo: Da pesquisa-ação à ciência do desenho (design-science): a validade da pesquisa prática/
intervenção e a produção do conhecimento  
Local: Anfiteatro do CSA 

Debatedores: Sônia Gondim (UFBA) e Erico Rentería-Pérez (Universidad del Valle) 

 

16:40 às 17:00 | Intervalo 

 

17:00 às 18:30 
MI04 | Mesa institucional FENPB: 60 anos da profissão (CFP, ANPEP e SBPOT)  
Local: Sala 4.18 |Pavilhão de Salas de aula - CSA  

Palestrantes:  

Antônio Virgílio B. Bastos (CFP/FENPB) 
Gardênia Abbad (ANPEPP/FENPB) 
Daiane Bentivi (SBPOT/FENPB) 
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13/07/2022 | Quarta-feira 

17:00 às 18:30 
OF07 | Oficina de pesquisa 
Local: Sala 4.01/4.02 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 

Pesquisa 1: Saudade dum cafezin? Proposição de pesquisas sobre relacionamento interpessoal, conflito e 
bem-estar no teletrabalho 
Ítalo de Paula Casemiro (UERJ) 

Pesquisa 2: Avaliação de uma intervenção para equilíbrio trabalho-vida: refletindo sobre mecanismos de 
ação e múltiplos desfechos 
Gabriela Trombeta Santos (UFSCar) 

 

17:00 às 18:30 
OF08 | Oficina de pesquisa  
Local: Sala 4.07 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 

Pesquisa 1: Trajetórias profissionais: formação e inserção de egressos de Psicologia no mundo do trabalho 
Valéria de Bettio Mattos (UFSC) 

Pesquisa 2: O impacto da educação profissionalizante no Mercosul: uma revisão integrativa 
Camila Costa (PUC) 

 

17:00 às 18:30 
OF09 | Oficina de pesquisa  
Local: Sala 4.10/4.11 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 

Pesquisa 1: Vieses cognitivos no processo decisório de gestão da diversidade nas organizações 
Mauricio Santos de Jesus (USP) 

Pesquisa 2: Antecedentes da aspiração de carreira feminina 
Letícia Barbosa Silva (UFU) 

 

17:00 às 18:30 
MI05 | Mesa Institucional (CRP MG): Comissão Temática de POT no CRP MG: ações e reações 
Local: Sala 4.21/4.22 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 

Elizabeth Lacerda e Elza Lobosque (CRPMG) 

 

19:00 
Assembleia da SBPOT 
Local: Anfiteatro do CSA 
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14/07/2022 | Quinta-feira 

08:30 às 10:00 
SM03 | Sessão de mentoria: Trajetória de Carreira: Maria Cristina Ferreira   
Local: Sala 4.01/4.02 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 

 

08:30 às 10:00 
MP01 | Melhores práticas com pessoas: Cuida e AMG Segura  
Local: Sala 4.07 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 

Thais Cristina Guedes 
Thais Inês Carvalho Morais  
Mariana dos Santos Silva (AMG Brasil) 

 

10:00 às 10:30 | Intervalo 

 

10:30 às 11:30 
CO 03 | Conferência: Historicidade dos significados do trabalho e as atuais tendências de precarização 
Local: Anfiteatro do CSA 

Conferencista: Livia de Oliveira Borges (UFMG) 

 

11:30 às 14:00 | Almoço  

 

14:00 às 15:30 
SIMP06 | Simpósio: Uso de modelos na pesquisa em psicologia organizacional: críticas e reflexões 
Local: Sala 4.01/4.02 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 

Coordenador: Magno Oliveira Macambira (UEFS) 

Fala1: A importância do modelo teórico e suas consequências na interpretação dos resultados da pesquisa 
em POT 
Magno Oliveira Macambira (UEFS) 

Fala 2: Validade ecológica e validade clínica: implicações para o uso de modelos na pesquisa                   
organizacional 
Marcos Aguiar de Souza (UFRJ) 

Fala 3: Papel do modelo teórico na representação da realidade na pesquisa em POT 
Adriano de Lemos Alves Peixoto (UFBA) 

 

14:00 às 15:30 
SIMP07 | Simpósio: Recursos pessoais e do trabalho: conceituações, relações e impactos no mundo do 
trabalho 
Local: Sala 4.10/4.11 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 

Coordenadora: Laila Leite Carneiro (UFBA) 
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14/07/2022 | Quinta-feira 

Fala 1: O papel dos recursos sobre o comprometimento organizacional, o bem-estar do trabalhador e seus 
comportamentos de voz pró-social 
Laila Leite Carneiro (UFBA); Antônio Virgílio Bittencourt Bastos (UFBA) 

Fala 2: Recursos individuais, planejamento e aposentadoria 
Silvia Miranda Amorim (UFMG); Lucia Helena de Freitas Pinho França (UNIVERSO) 

Fala 3: Contribuição das relações intra e interinstitucionais no acesso aos recursos do trabalho 
Elisa Maria Barbosa de Amorim Ribeiro (UNIVERSO); Ranna Carolina dos Santos Cunha (UNIVERSO) 

 

14:00 às 15:30 
IP01 | Incubadora de projetos: O trabalho em psicologia no Brasil 
Local: Sala 4.18 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 

Coordenador: Fernando Faleiros de Oliveira (UFF) 

 

14:00 às 15:30 
DT02 | Debate Temático: O suporte dado pela Psicologia Organizacional e do Trabalho perante desas-
tres, emergências e acidentes de trabalho de grande proporção em cidades de Minas Gerais  
Local: Sala 4.21/4.22 |Pavilhão de Salas de aula - CSA 

Capitão Marcos Flávio Queiroz Brescia (PMMG) 
Psicóloga Diana Gomes de Oliveira (CBMMG) 
Tenente Lídia Carolina Fermanian Guimarães Alves (Exército Brasileiro) 

 

15:40 às 16:40 
D03 | Diálogo: Diversidade e ações afirmativas no ensino e pesquisa 
Local: Anfiteatro do CSA 

Debatedores:  Heloisa Ayres (UERJ) e Luciana Mourão (UNVERSO) 

 

16:40 às 17:00 | Intervalo 

 

17:00 às 17:30 
Premiações de trabalhos 
Local: Anfiteatro do CSA 

 

17:30 
Cerimônia de Encerramento 
Local: Anfiteatro do CSA 
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