
PROGRAMAÇÃO GERAL

JUSTIFICATIVA:

O  II  Workshop em Ciências da Saúde promovido pelo Programa de Pós-
graduação  em  Saúde  e  Sociedade  da  Faculdade  de  Ciências  da  Saúde  da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (PPGSS-FACS-UERN) foi motivado
pelo anseio do PPGSS em promover a discussão científica entre os (as) docentes e
discentes regulares do PPGSS, aumentando a integração científica entre os mesmos,
como também entre os grupos de pesquisa que compõem este programa de pós-
graduação.

OBJETIVOS:

• Promover a aproximação entre os grupos de pesquisas que formam o PPGSS, a
fim  de  favorecer  disseminação  dos  produtos  científicos,  tecnológicos  e  de
inovação que estejam sendo desenvolvidos por estes;

• Avaliar  as  metodologias  e  os  delineamentos  de  pesquisa  que  estão  sendo
utilizadas pelos (as) orientadores (as) e orientandos (as) do PPGSS;

• Contribuir  com a formação dos discentes  regulares  do PPGSS com relação à
capacidade de síntese, organização e divulgação dos resultados dos seus projetos
de pesquisa;

• Fomentar o espírito crítico entre os discentes regulares do PPGSS por meio da
discussão científica dos resultados seus projetos de pesquisa.

DADOS DO EVENTO:

• Data: De 03 a 05 de novembro de 2022.
• Local: Faculdade de Ciências da Saúde – FACS / UERN, Mossoró/RN.
• Formato das atividades: Todas as atividades do evento serão no formato 

PRESENCIAL.
• Público alvo: Docentes e discentes regulares do PPGSS.
• Horários:

Quinta-feira (03/11/2022) - 18h às 20h30min
Sexta-feira (04/11/2022) - 08h às 12h30min e 14h às 17h50min
Sábado (05/11/2022) - 08h30min às 11h30min

Obs.: Será  obrigatória  a  participação  de  todos/as  os/as  discentes  regularmente
matriculados/as do PPGSS em todos os horários do evento. 
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CRONOGRAMA:

ATIVIDADE DATA

Submissão de Resumos para definição
do formato das apresentações

05/09 à 03/10/2022

Avaliação dos resumos enviados 03/10 à 18/10/2022

Resultado do formato das apresentações 19/10/2022

Envio de Apresentações no formato .ppt Até dia 31/10/2022

Abertura do Evento 03/11/2022

Apresentações Orais 04/11/2022

Apresentações de pôster / Premiação e
Encerramento do Evento

05/11/2022

ORGANIZAÇÃO:

Ivana Alice Teixeira Fonseca
Coordenadora do PPGSS / UERN
E-MAIL: ivanateixeira@uern.br

Micássio Fernandes de Andrade
Professor permanente do PPGSS
E-MAIL: micassioandrade@uern.br

Paulo Leonardo Araújo de Góis Morais
Bolsista PNPD do PPGSS
E-MAIL: pauloleonardo87@hotmail.com

Luzia Apollônia Mendes de Carvalho
Secretária do PPGSS
E-MAIL: luziamendes@uern.br

Larissa de Deus Rodrigues
Representante Discente Titular do PPGSS
E-MAIL: larissadeus@alu.uern.br
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