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Graças às políticas sociais e econômicas hoje temos o estado como garantidor da
saúde, intentando na redução de doenças e outras degenerações, colocando-nos
num cenário de condições de trabalho mais propício e favorável para a proteção da
saúde e da vida como um todo. Nesse cenário evolutivo observar a legislação
vigente relacionada a segurança do trabalho, bem como o seu cumprimento no
ambiente de trabalho. Partindo desse endosso o objetivo deste é a apuração de
trabalhos relacionados à segurança do trabalho, com base na análise de
publicações em anais das11 edições do Salão Internacional de Pesquisa e Extensão
da Universidade Federal do Pampa ± SIEPE/UNIPAMPA. Utilizou-se o método de
pesquisa quantitativa com a finalidade de analisar todos os trabalhos com o
referente tema publicado durante todos os anos do evento. Tendo como objetivos
específicos, quantificar a disposição das publicações ao longo dos 11 anos de
evento e identificar quais campi realizaram publicações sobre segurança do
trabalho, além de apontar quantas dessas publicações realizadas são de ensino e
quantas são práticas. Com base nos questionamentos de pesquisa, tendo como
EXVFD DUWLJRV TXH DERUGDP WHPDV FRPR ³VHJXUDQoD GR WUDEDOKR´ ³VHJXUDQoD QR
WUDEDOKR´ totalizando 37 publicações. Seguidamente estes passaram pelo critério de
exclusão. Este critério visou excluir WUDEDOKRV TXH DERUGDVVHP WHPDV FRPR ³VD~GH
ocupaFLRQDO´ H ³DQiOLVH HUJRQ{PLFD´ já que estes tratam de áreas mais
especializadas da segurança do trabalho. A partir desse critério, foram selecionados
21 de 37 trabalhos. Sendo que cerca de 90,47% se tratavam de publicações de
pesquisas de extensão e 9,53% tratavam-se de publicações de ensino. Foram
encontradas publicações a partir de 2010 até 2019. Os anos de 2011, 2012 e 2018
não constaram publicações referentes ao tema, em contrapartida, 2015 foi o ano
com o maior volume de publicações sendo 33,33%. Destas publicações o campus
de Caçapava do Sul resultou em 42,86%, seguido de Alegrete com 28,57%,
Uruguaiana, Bagé, Itaqui e trabalhos externos à Unipampa ficaram com 4,76% cada,
restando 9,52% que não consta qual campus fez esse percentual. Destas
publicações, 57% foram apresentações em pôsteres, 5% apresentações orais, 5%
salão de pesquisa e 33% não constaram informações. A partir deste trabalho,
conclui-se que os Campus de Caçapava do Sul e de Alegrete são os que mais
publicaram sobre o tema e que não há uma frequência constante ou evolutiva no
número de publicações ao longo da realização do evento.
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