SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR

EDITAL DE SELEÇÃO PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
Comunicamos à comunidade acadêmica e científica que se encontram abertas as
inscrições para submissão de trabalho a ser apresentado na Sessão Pôster do Simpósio
Brasileiro de Saúde do Trabalhador. Os trabalhos devem ser inscritos em formato de
resumo e o período de envio será de 11 de setembro a 18 de outubro. Cada autor poderá
submeter até 2 (dois) trabalhos, conforme orientacções abaixo:

I – PRÉ–REQUISITOS:
- Estar devidamente inscrito no Simpósio de Saúde do Trabalhador;
- A inscrição é individual. Deverá ser feita on-line, no link inscricoes.bahiana.edu.br, no
qual estará disponível o formulário de inscrição, que deverá ser preenchido de forma
completa, até a opção conclusão da inscrição;
- Não estar participando como monitora do evento;
- As temáticas dos trabalhados deverão contemplar os seguintes eixos:
1. Sociedade, Legislação e Trabalho;
2. Processo do trabalho na área de atenção à saúde e segurança do trabalhador;
3. Programas de Qualidade de Vida e Promoção à Saúde no Ambiente de Trabalho;
4. Vigilância epidemiológica em saúde do trabalhador.

II – DA SUBMISSÃO:
– Para a submissão de trabalho de pesquisa ou extensão, apenas o autor principal (1º
autor) deverá submeter o(s) resumo(s) e registrar o nome completo dos demais autores e
do professor orientador, que deverão, previamente, estar inscritos no evento.
- Serão aceitos trabalhos com, no máximo, seis autores, incluindo orientador(es).
- Todo trabalho dos discentes de graduação deverão conter o nome do professor
orientador, como último autor. Caso não conste o nome do professor orientador, o trabalho
submetido será desclassificado.
- Para concluir a submissão do pôster, deverá ser encaminhado o comprovante de
inscrição e pagamento do Simpósio de Saúde do Trabalhador para o e-mail da comissão
organizadora: simposio.st@hotmail.com

III – VAGAS:
- Serão disponibilizadas 30 (trinta) vagas para apresentação de trabalhos na modalidade
de pôster.

IV – RESULTADO:
- 25 de outubro de 2017 (Local: site e murais da EBMSP)

V – APRESENTAÇÃO:
- 25 de novembro de 2017

VI - NORMAS DE APRESENTAÇÃO

Art. 1o – Os trabalhos do Simpósio de Saúde do Trabalhador podem ser de PESQUISA
ou EXTENSÃO, apresentados na modalidade de pôster. Serão aceitos somente trabalhos
de discentes que estejam sob orientação de um docente de instituição de ensino superior.

Parágrafo 1o - Trabalhos de pesquisa são aqueles que utilizam uma metodologia
científica para responder uma pergunta de investigação, a exemplo de pesquisa de
campo, pesquisa bibliográfica, estudo de caso e outras.

Parágrafo 2o - Trabalhos de extensão são aqueles que relatam experiências e resultados
de ações envolvendo estudantes, docentes e comunidade em diferentes territórios, a
exemplo de escolas, serviços de saúde e outros espaços comunitários.

Parágrafo 3o - Os trabalhos a serem apresentados na modalidade pôster poderão ser
pesquisas científicas, inclusive projetos.

Art. 2o – Regras gerais para apresentação de resumos, conforme a ABNT 6028:2003:
a) Resumo – Texto estruturado por extenso contendo, no mínimo, 250 e, no máximo, 300
palavras, conforme limites de caracteres do formulário, letra tamanho 12, fonte Arial.

b) Palavras-Chave – Três a cinco palavras-chave obtidas do DECs, disponível em
http://decs.bvs.br/. As palavras-chave devem estar iniciadas em letra maiúsculas e
separadas por ponto e vírgula (;).

c) Título – Em letras maiúsculas (caixa alta), fonte Arial, tamanho 12, sem abreviaturas.

d) Nome(s) do(s) Autor(es) – O nome completo dos autores deve ser colocado por
extenso e separado por ponto e vírgula (;) e sem titulações. Serão aceitos apenas
trabalhos com, no máximo, sete autores, incluindo o orientador que deve ser posicionado
na relação de autores, como o último. O apresentador deverá ser o primeiro autor.

e) Conteúdo dos resumos dos trabalhos de pesquisa – Introdução, objetivo(s),
metodologia, resultados e conclusão ou resultados esperados, no caso de projetos. O
resumo deve ser composto de uma sequência de frases concisas e afirmativas.

f) Conteúdo dos resumos dos trabalhos de extensão – Introdução, objetivo(s),
relato/resultados e considerações finais. O resumo deve ser composto de uma sequência
de frases concisas e afirmativas.

g) Os resumos deverão ser encaminhados devidamente revisados quanto às normas
ortográficas e gramaticais.

Parágrafo 1º - Os resumos dos trabalhos que não atenderem as normas estabelecidas
neste regulamento serão recusados.

Art. 3o – Regras gerais para estrutura e apresentação de pôsteres técnicos e científicos,
segundo a ABNT 15437:

a) Título (Elemento obrigatório) – Deve constar na parte superior do pôster, em caixa alta,
(letras maiúsculas) e sem abreviações.

b) Subtítulo (Elemento opcional) – O subtítulo (se houver) deve ser diferenciado do título
tipograficamente ou separado por dois pontos (:)

c) Autores (Elemento obrigatório) – O nome de todos os autores (autoria pessoal ou
entidade) deve aparecer logo abaixo do título. O nome do apresentador deve estar
sublinhado. Serão aceitos apenas trabalhos com, no máximo, sete autores, incluindo o
orientador que deve ser posicionado, na relação de autores, como o último.

d) Filiação (Elemento obrigatório) – Nome da instituição de origem (quando de autoria
pessoal), cidade e endereço eletrônico.

e) Conteúdo (Elemento obrigatório) – O conteúdo deve apresentar as ideias centrais do
trabalho, em forma de texto, tabelas, gráficos e figuras.

f) Referências (Elemento obrigatório) – As principais referências não devem ultrapassar o
número de cinco e devem ser dispostas na parte inferior do pôster. Todavia, não devem
ser citadas no corpo do trabalho.

g) Informações Complementares (Elemento obrigatório) – Fonte de financiamento do
projeto de pesquisa e das bolsas dos discentes envolvidos.

h) Suporte – O pôster deve ser apresentado em formato impresso. A sua confecção e
impressão é de responsabilidade exclusiva dos autores.

i) Dimensões – Largura: 0,90 m / Altura: 1,20 m.

j) Projeto Gráfico – Para os trabalhos da Bahiana, a logo institucional deverá ser,
obrigatoriamente, aplicada no topo, à direita. No caso de bolsistas da FAPESB ou do
CNPq, também deverá conter a respectiva logo aplicada no topo à esquerda. O pôster
deve ser legível a uma distância de, pelo menos, 1 m.

k) Desenhos, gráficos e fotografias podem ser utilizadas no pôster, a critério do autor.

l) Exposição – A apresentação do pôster aos avaliadores será de 10 minutos. A
distribuição dos horários de apresentação será divulgada juntamente com os resultados
dos trabalhos aprovados para essa modalidade.

Art. 3o – Premiação
- Todos os trabalhos aprovados e apresentados concorrerão à premiação de Melhor
Trabalho.
- Para a premiação do trabalho, serão considerados os critérios de avaliação de acordo
com o Barema utilizado pelos avaliadores.
- O trabalho premiado receberá certificação especial.

VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS
- Todos os certificados serão entregues no fim do evento, obtendo assinatura e carimbo
da comissão organizadora.
- A comissão organizadora não se responsabilizará por danos ou extravios decorrentes do
manuseio do material exposto por pessoas não autorizadas.
- Os pôsteres deverão ser afixados pelos autores em local indicado pelos monitores e
recolhidos 15 minutos após o término das apresentações (14:45). A não retirada do
material acarretará em descarte.
- Os inscritos são responsáveis pela autoria dos seus respectivos trabalhos e por
eventuais desrespeitos aos direitos autorais de terceiros.
- Após aprovação do trabalho pela comissão científica do evento não serão permitidas
quaisquer alterações.
- Somente receberão o certificado de apresentação de trabalho aqueles que forem
apresentados e avaliados pela banca científica.

Salvador, 28 de Agosto de 2017.

Augusto Cesar Costa Cardoso
Coordenador da Comissão Cientifica

