APRESENTAÇÃO
Os Anais do “I Seminário Regional sobre Saúde, Trabalho e Educação – o processo
de formação, pesquisa, e atuação do profissional da Psicologia: um olhar interdisciplinar”
tratam-se de uma produção científica que reúne 39 (trinta e nove) trabalhos aprovados
e apresentados na modalidade resumo neste evento, o qual foi organizado pelo Curso
de Psicologia da Unoesc Chapecó e pesquisadores do Grupo de Pesquisa da área das
Ciências da Vida, da Unoesc Campus Chapecó, entre os dias 16 e 18 de junho de 2016.
O evento se mostrou um espaço privilegiado para discussão dessas áreas temáticas e seus desdobramentos na pesquisa, ensino e na prática. A relevância do Seminário
se acentua dado o contexto contemporâneo, em que numa perspectiva interdisciplinar
as áreas do conhecimento buscam aprofundar discussões, debates e reflexões, para que
possam responder à complexa realidade social e conjuntural das interações que permeiam as relações sociais de comportamento e saúde, dos sujeitos e grupos sociais.
Durante o evento ocorreram ainda palestras, mesas-redondas, exposições e momentos culturais, promovendo discussões e debates acerca de temas contemporâneos
por meio de estudos, pesquisas e experiências profissionais, qualificando assim a reflexão
sobre a formação e práticas de atuação nas áreas da educação, saúde e trabalho.
Estiveram presentes gestores públicos, agentes políticos, docentes e pesquisadores, acadêmicos e profissionais de diferentes áreas do conhecimento, mostrando-se um
espaço interdisciplinar privilegiado.
O evento contou também com apoio da Vice-Reitoria do Campus de Chapecó,
Centro de Gestão e Empreendedorismo (CGE), Diretoria de Graduação, Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão e Cursos de Graduação e recebeu recursos financeiros
do Conselho Federal de Psicologia, pelo projeto aprovado em décimo primeiro lugar no
país, no edital de chamada pública 004/2015.
Destaca-se o privilégio da Comissão Científica em compartilhar com toda a comunidade as relevantes produções apresentadas neste evento.
Comissão Científica.

I Seminário Regional sobre Saúde, Trabalho e Educação

7

