
 

 

REGULAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

A presente norma regulamenta os procedimentos para a inscrição e a apresentação de 
trabalhos científicos, na forma de APRESENTAÇÃO e PÔSTER, no Congresso Sul- 
brasileiro de Segurança e Saúde do Trabalho (SulSST2019) a realizar-se no período de 
24 e 27 de abril de 2019, no Maria do Mar Hotel, situado à Rodovia João Paulo, 2285 - 
Bairro João Paulo, em Florianópolis (SC).  

Artigo 1º. O Congresso Sul-brasileiro de Segurança e Saúde do Trabalho, por meio de 
sua Comissão Técnico-Científica, promoverá o aceite de trabalhos técnicos durante o 
evento, conforme calendário definido e amplamente divulgado, nas modalidades 
Apresentação e Pôster, de acordo com as condicionantes do presente regulamento.  

Artigo 2º. Os trabalhos na modalidade Apresentação se caracterizam pela exposição 
oral, durante o evento, conforme programação definida pela Comissão Organizadora 
do Congresso Sul-brasileiro de Segurança e Saúde do Trabalho. 

Artigo 3º. Os trabalhos na modalidade Pôster se caracterizam pela exposição do 
trabalho nas dependências de realização do evento e conforme programação definida 
pela Comissão Organizadora do Congresso Sul-brasileiro de Segurança e Saúde do 
Trabalho, em formato de cartaz e seguindo o template proposto.  

Artigo 4º. Os candidatos deverão formalizar seu interesse, por meio do e-mail 

artigossulsst@gmail.com enviando um documento na extensão “.PDF” ou “.DOC” ou 

“DOCX”, contendo o título do trabalho, os autores, as respectivas afiliações (entidades 

que representam), telefone de contato, e-mail e um resumo contendo, no máximo, 

250 palavras até o (dia 31 de março de 2019) 12 de abril de 2019, conforme decisão da 

comissão organizadora anunciada no dia 2 de abril. Os trabalhos deverão versar sobre 

um dos quatro temas constantes na programação, qual sejam:  Área 1: Pessoa com 

deficiência e a SST;  Área 2: Operacionalização da Lei Kiss; Área 3: Gestão e 

Gerenciamento de Riscos; e Área 4: SST no E-social; 

Parágrafo único: os candidatos poderão apresentar quantos trabalhos quiserem, desde 

que sejam compatíveis com os temas do Congresso; 

Artigo 5º. A Comissão Técnico-Científica do Congresso Sul-Brasileiro de Segurança e 
Saúde no Trabalho avaliará o conteúdo dos artigos e o resultado dos trabalhos 
selecionados e aprovados será divulgado no site do evento até 15 do abril de 2019. 20 
de abril de 2019, conforme decisão da comissão organizadora anunciada no dia 2 de 

abril. 

Parágrafo único - Os candidatos com trabalhos selecionados e aprovados terão 
desconto de 30% na inscrição do Congresso; 

Artigo 6º. O autor de trabalho selecionado será antecipadamente notificado para 
enviar, pelo mesmo endereço de e-mail (artigossulsst@gmail.com), o trabalho na 
íntegra, até o dia 20 de abril de 2019 para viabilizar a publicação nos anais do 
Congresso Sul-brasileiro de Segurança e Saúde do Trabalho, e disponibilizado no site 
oficial do evento.   



 

 

Artigo 7º. O trabalho, na íntegra, deverá observar as instruções abaixo: 

(a) Forma gráfica:  

 Título em negrito e, abaixo do mesmo, adicionar o(s) 
sobrenome(s)/nome(s) do(s) autor(es), relacionando a entidade a que cada 
autor está afiliado e indicando os respectivos endereços eletrônicos; 

 Resumo, logo após a nominata dos autores, com a síntese de objeto e 
objetivo do trabalho, em língua portuguesa e estrangeira (inglês ou 
espanhol), com, no mínimo, 250 palavras e, no máximo, 500 palavras; 

 Palavras-chaves, as quais representem o objeto do trabalho;  

 Corpo do Trabalho, contendo os tópicos de: (I) Introdução que revele o 
objeto e objetivo do trabalho; (II) a revisão bibliográfica atinente ao objeto 
e objetivo do trabalho; (III) materiais e métodos; (IV) resultados; e, (V) 
conclusões; 

 Referências bibliográficas; 

 Apêndice e/ou anexos, se cabível.  

Parágrafo Único. O trabalho deve ser apresentado em formato texto, papel A4, 
seguindo as normas da ABNT para Elementos Pré Textuais, Elementos Textuais, 
Elementos Pós-Textuais e Elementos Gráficos;  

Artigo 8º. Dos trabalhos, serão quatro os selecionados, um em cada uma das áreas 
temáticas do Congresso para apresentação oral. 

Parágrafo Único. O autor principal dos trabalhos selecionados na modalidade 
Apresentação, além da publicação nos anais do Congresso Sul-brasileiro de Segurança 
e Saúde do Trabalho, também terá oportunidade de fazer exposição pública do mesmo 
por até 30 minutos no início da sessão da respectiva área. 

Artigo 9º. Os trabalhos selecionados para a modalidade Pôster, em número máximo 
de 10 (dez) para cada uma das sessões temáticas do Congresso Sul-brasileiro de 
Segurança e Saúde do Trabalho, serão objetos de exposição na sessão da respectiva 
área e, para tanto, deverão ser apresentados como um pôster de formato final não 
inferior a 80cm de largura e 130cm de altura e não superior a 100cm de largura e 
150cm de altura. 

§ 1º. Os pôsteres deverão ser afixados no local e na posição a ser determinada pela 
Comissão Organizadora, conforme cronograma disponível no site do evento. 

§ 2º. Os pôsteres em não-conformidade com as instruções especificadas no “caput” 
deste artigo e nem afixados no período estabelecido pelo parágrafo anterior, estarão 
sujeitos à desclassificação pela Comissão Científica. 

§ 3º. A responsabilidade de colocação e retirada do trabalho selecionado, conforme 
indicação da Comissão Organizadora será única exclusiva do autor ou de seu preposto 
indicado. Se os pôsteres não forem adequadamente expostos ou retirados de acordo 
com o previsto no cronograma, serão deliberadamente retirados pela Comissão 
Organizadora, ficando esta isenta de qualquer ônus. 



 

 

§ 4º. Somente serão expostos os trabalhos, na modalidade Pôster, na presença de um 
dos autores ou preposto indicado, para prestar esclarecimentos aos congressistas e 
aos componentes da comissão avaliadora.  

§ 5º. Os três trabalhos na qualidade pôster com maior pontuação e/ou julgados 
relevantes pela Comissão Científica receberão um título de Honra ao Mérito, 
destacando-os no site do Congresso. 

Artigo 10º. Todos os autores dos trabalhos, se apresentados, terão o direito de 
receber o certificado do congresso, porém, somente o autor principal na qualificação 
de “congressista participante”. Caso o autor principal não possa participar do evento, 
poderá indicar prévia e formalmente um dos coautores como seu representante para 
ser considerado congressista participante no seu lugar. 

Parágrafo Único. Até o dia 25 de abril de 2019, o autor principal deverá formalizar o 
pedido de qualquer alteração necessária, reenviando o trabalho através do e-mail 
(artigossulsst@gmail.com).  

Artigo 11º. O conteúdo do trabalho não poderá caracterizar-se como apresentação de 
finalidade promocional ou comercial, de bens e/ou serviços, bem como de instituições 
comerciais. 

§ 1. Não será permitida a apresentação de nomes comerciais nos trabalhos para 
publicação ou apresentação, porém poderão ser feitas menções de agradecimentos às 
empresas financiadoras do projeto ou que comercializam as matérias-primas, produtos 
e equipamentos contidos no trabalho. 

Artigo 12º. Os trabalhos apresentados nas modalidades Apresentação e Pôster serão 
analisados pela Comissão Técnico-Científica, seguindo critérios específicos de 
avaliação. 

§ 1º. Os trabalhos que não estiverem em conformidade com este regulamento estarão 
desclassificados e não serão objetos de honraria. 

§ 2º. Os critérios de avaliação, em pontuação de 0 (zero) a 10 (dez) e observados pela 
Comissão Científica, serão:  

a) Ineditismo/originalidade – Peso 1;  

b) Conteúdo do trabalho na íntegra – Peso 2;  

c) Metodologias empregadas – Peso 2;  

d) Aplicação prática – Peso 2;  

e) Referências bibliográficas – Peso 1;  

f) Apresentação gráfica para pôster – Peso 1;  

g) Conhecimento e domínio do autor com o tema do trabalho – Peso 1. 

§ 3º. Os trabalhos na modalidade Apresentação não selecionados para o evento, 
porém, julgados relevantes à área de Segurança e Saúde Ocupacional, especialmente 
pela sua aplicabilidade prática e relevância técnico-científica, serão objeto de honraria 
com o título de Honra ao Mérito, também os destacando no site do Congresso.  

§ 5º. As decisões da Comissão Científica são soberanas, não cabendo recursos. 



 

 

 

 


