
 

      

 

 
 
 

The IEA / IDC Award Manifest`/ O Manifesto IEA da Premiação para PDI’s. 
 
IEA, Associação Internacional de Ergonomia ( https://iea.cc) é a federação das sociedades de Ergonomia e de Fatores 
Humanos de todo o mundo. Estas sociedades buscam a integração multidisciplinar das disciplinas que sustentam e 
realizam as ações de combate ao trabalho penoso e da promoção do trabalho bem projetado. 
 

A missão da IEA é aumentar a contribuição da disciplina Ergonomia para a sociedade global e isso através da promoção 
da ciência e da prática da Ergonomia a nível internacional. Neste sentido a IEA tem uma importante função que é 
conceder reconhecimento formal aos membros das Sociedades Federadas que fizeram contribuições notáveis ao campo 
da Ergonomia. 
 

Aqui, a IEA toma a iniciativa de buscar o reconhecimento daqueles que, em situações que possamos qualificar como 
grande adversidade, lograram realizar efetivas contribuições à Ergonomia, se voltando a problemas e soluções fora dos 
contextos dos países mais ricos do planeta. Encontrar essas pessoas, reconhecer sua abnegação com a lida da adequação 
do trabalho aos trabalhadores(as)e premiar autores, assim como as equipes que os prepararam, é a nossa contribuição 
para a missão maior da IEA. 
 

Portanto lhes anuncio as duas premiações da IEA, voltadas para essa intenção de apoio aos estudantes e às equipes de 
capacitação e pesquisa nos países em desenvolvimento 

• The IEA/Kingfar Award for Student Research in Human Factors and Ergonomics Issues in Industrially Developing 
Countries 

O Prêmio IEA / Kingfar de Pesquisa de Estudantes em Fatores Humanos e Questões de Ergonomia em Países em 
Desenvolvimento Industrial é concedido anualmente para homenagear pessoas que fizeram pesquisa relevante em 
Ergonomia (HFE) de alta qualidade em contextos típicas de países em desenvolvimento industrial (IDCs).  

O objetivo do prêmio é homenagear um(a) aluno(a) merecedor(a) e permitir que ele/ela concentre sua pesquisa em questões 
de HFE típicas dos IDCs e, assim, potencialmente melhore o bem-estar das pessoas em seus países. Até oito vencedores de 
prêmios podem ser selecionados a cada ano. Cada vencedor receberá um prêmio de 1.000 USD. 

 

• The IEA/Tsinghua Award for Collaborative Human Factors and Ergonomics Education for Industrially Developing 
Countries 

O Prêmio IEA / Tsinghua de Fatores Humanos Colaborativos e Educação em Ergonomia para Países em Desenvolvimento 
Industrial é concedido anualmente para homenagear pessoas que fizeram contribuições significativas e destacadas para o 
sucesso de programas educacionais de pós-graduação (lato e stricto sensu) por meio de colaboração internacional / inter-
regional com o programa correspondente. Podem ser selecionados até quatro indivíduos nomeados de até 2 programas 
educacionais de indicação. Os vencedores irão compartilhar 8.000 USD 

Os critérios de elegibilidade para os prêmios estão em anexo, mas poderão ser encontrados na página da ABERGO (Associação 
Brasileira de Ergonomia) ou por acesso direto através do link no título de cada premiação. As inscrições devem ser feitas 
juntamente à ABERGO por ser a entidade brasileira devidamente credenciada para tanto. 

Prof. Mario Cesar Vidal, Dr. Ing. 
Chair of the IEA IDC Award Committee 

iea.idc.award@gmail.com 
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International Ergonomics Association 
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Prêmio IEA/Kingfar para pesquisa de estudantes em Fatores Humanos 
e Ergonomia de Países em Desenvolvimento Industrial   

 

1. Elegibilidades 

Todas as áreas da Ergonomia são elegíveis. Exemplos de provas de realizações de pesquisas 
enviadas incluem revistas de alta qualidade Anais de Conferências Nacionais, Relatórios de 
Projetos de HFE de alto impacto. Os seguintes critérios serão aplicados para a nominação: 

a) O candidato deverá ser um aluno registrado em curso de pós-graduação/, sendo a 
maior eligibilidade para alunos de doutorado. O candidato também pode ser um aluno 
de pós-graduação que recebeu o diploma no ano passado; 

b) O candidato deve ser sócio da ABERGO; 
c) A pesquisa enviada deverá ter sido realizada antes da titulação e deve abordar 

questões de HFE típicas dos Países em Desenvolvimento Industrial; 

O conjunto das inscrições será encaminhado à IEA através da ABERGO, única instancia brasileira 
credenciada para este prêmio. 

2. Inscrições 

Nesta edição de 2019 a inscrições serão feitas por correio eletrônico  para  
iea.idc.award@gmail.com, com o título do assunto sendo: Inscrição para Prêmio IEA/Kingfar 
Educação . O correio eletrônico do emitente (recipient) será o considerado para toda a 
comunicação entre o Comitê organizador e o Candidato; 

A candidatura consistira da reunião em um único pdf  (não enviar os dados anexados em 
diferentes pdfs), dos seguintes dados: 

 
a. Cópia completa do(s) artigo(s) da revista ou congresso, do projeto com descrição 

técnica ou do relatório executivo do projeto. O aluno deve ser o primeiro autor ou o 
autor correspondente; 

b. O curriculum vitae do candidato. 

c. Cópia do certificado de pós-graduação (lato sensu) ou diploma (stricto sensu). 

d. Uma carta de recomendação do orientador acadêmico do aluno em papel timbrado 
institucional, justificando a contribuição da HFE, certificando a contribuição do 
estudante e descrevendo o status do aluno ao enviar a indicação (ocupação atual). 

Cada candidatura efetivada receberá uma comunicação de homologação, após a verificação de 
eligibilidade 

 
 

A data limite de inscrição ao prêmio deste ano é 31 de outubro 
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Prêmio IEA/Tsinghua para Educação em Fatores Humanos e 

Ergonomia em Países em Desenvolvimento Industrial  

1. Elegibilidades 

Os seguintes critérios serão aplicados para a inscrição: 

a) O candidato deve ser membro da ABERGO, ou integrar uma organização coletivamente 
filiada. 

b) O programa educacional consiste em um curso de Ergonomia e Fatores Humanos (E&FH) 
ou conteúdo substancial de HFE em seus cursos; 

c) Cada premiação é  única. Portanto não são elegíveis candidatos que tenham sido 
premiados anteriormente; 

d) São permitidas indicações de professores visitantes em função da pertinência de sua 
colaboração; 

e) O curso ou programa que inscrever candidatos poderá ser tanto uma universidade de 
países em Desenvolvimento ou uma universidade de países centrais que admitam  
estudantes advindos de PDI em acordos de cooperação de cooperação;  

f) Caberá à ABERGO referendar os cursos e programas que estejam enviando candidatos, 
sendo que os cursos acreditados se constituem na máxima elegibilidade; 

g) As inscrições deverão ser homologadas pela ABERGO antes de seu envio à IEA. Os cursos 
e programas receberão a homologação que confirma a inscrição. 

 

2. Inscrições 

Nesta edição de 2019 a inscrições serão feitas por correio eletrônico  para  
iea.idc.award@gmail.com, com o título do assunto sendo: Inscrição para Prêmio IEA/Tsinghua 
Educação . O correio eletrônico do emitente (recipient) será o considerado para toda a 
comunicação entre o Comitê organizador e o Candidato; 

A candidatura consistira da reunião, em um único pdf (não enviar os dados anexados em 
diferentes pdfs), dos seguintes dados 

i. Um dossier compacto, que detalhe as realizações e qualificações do programa ou curso 
que inscreve o candidato, especialmente destacando os conteúdos em Ergonomia e 
Fatores humanos, assim como demais descritores tais como data de fundação, data de 
acreditação na ABERGO, quantidade de alunos formados, lista de publicações recentes 
(2 anos)e informação sobre egressos. Esse dossier servira para homologar o curso; 

ii. Uma carta de indicação do programa educacional que detalha as contribuições do 
candidato em Ergonomia & Fatores humanos, especialmente número de alunos e 
diversidade de graduações de origem. Essa carta qualifica o candidato para concorrer 
ao prêmio; 

iii. O curriculum vitae do candidato a inscrever. Essa informação devera dar ênfase às 
referencias do candidato que reafirmem sua contribuição ema E&FH. 

 

A data limite de inscrição ao prêmio deste ano é 31 de outubro 
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