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TRABALHOS CIENTÍFICOS | NORMAS E 
REGULAMENTO 

 
 

Data limite para envio de trabalhos: 25 de abril de 2023. 
 
 
Entre os resumos submetidos serão selecionados 03 (três) trabalhos 
científicos para apresentação oral, em sessão específica, durante a realização 
da XXVI JORNADA CATARINENSE DE SAÚDE OCUPACIONAL. 
 
Todos os trabalhos científicos aprovados ficarão expostos em forma de pôster 
durante todo evento, sendo marcado horário específico para que o autor 
permaneça junto ao pôster, conforme será explicado nas orientações gerais 
aos autores (Item 3 deste regulamento).  
 
Os autores dos trabalhos aceitos para apresentações orais estão convidados 
a apresentarem seus trabalhos também sob a forma de pôster; 

1 Regras Gerais   
 
Os resumos dos trabalhos com os temas livres (pôster) deverão ser enviados 
à Comissão Científica da JORNADA somente através do website do evento, 
www.acamt.org.br , conforme normas abaixo estabelecidas:   
 
1.1 O autor apresentador deverá preencher a ficha de inscrição para 

participação na Jornada através do site www.acamt.org.br . Após a 
realização desta pré-inscrição poderá submeter seu trabalho. 
Ressaltamos que o momento de pagamento fica a critério do participante, 
com limite máximo até 25/04/2023, conforme tabela de investimento 
publicada no site do evento. 

1.1 Prazos de submissão e avaliação: o prazo para o envio dos resumos dos 
trabalhos será 25 de abril de 2023. Os resumos dos trabalhos serão 
analisados pela Comissão Científica que definirá pela aceitação da 
exposição na modalidade oral ou pôster, ou ainda pela não aceitação do 
resumo para apresentação na Jornada da ACAMT 2023. O autor do 
pôster será informado até o dia 08 de maio de 2023 sobre o resultado 
da avaliação do resumo submetido.  

 
1.2 DA PREMIAÇÃO:  

 
1º Colocado apresentação oral: inscrição para o 20º Congresso Nacional 
da ANAMT (2023) 
 
1º Colocado Pôsteres: inscrição para a XVII Jornada Catarinense de Saúde 
Ocupacional (2024) 
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1.3 Número de autores: cada trabalho deverá ter no máximo 6 (seis) autores, 

já incluído o autor responsável pela submissão (autor 
relator/correspondente). É permitido a qualquer autor submeter mais de 
um trabalho. 

1.4 A submissão dos resumos acontecerá através de sistema prevendo a 
seguinte estruturação: Fundamentação/Introdução; Objetivos: enunciar 
claramente o(s) objetivo(s) do trabalho; Delineamento e Métodos; 
Resultados: devem ser apresentados com detalhes que possibilitem a 
interpretação e justifiquem as conclusões; Conclusões: apresentar 
apenas as conclusões amparadas pelos dados apresentados nos 
resultados, e coerentes com os objetivos propostos.  Não serão 
permitidos tabelas e gráficos nos resumos. 

1.5 A Comissão científica adotará os seguintes critérios na avaliação dos 
trabalhos:  

1.5.1 Clareza na apresentação geral e redação do texto – até 1,5 pontos; 
1.5.2 Estrutura e organização do tema, subdivisão de tópicos que contribuam 

para a clareza, precisão e desenvolvimento da exposição – até 1,5 
pontos; 

1.5.3 Relevância do tema e o seu grau de importância para o 
desenvolvimento da saúde no trabalho – até 2,5 pontos; 

1.5.4 Qualidade técnica e científica –  até 2,5 pontos; 
1.5.5 Originalidade, grau de ineditismo – até 2 pontos; 
 

2 Relação de Áreas Temáticas 
 

2.1 Segurança no Trabalho e Prevenção de Acidentes 
2.2 Doenças Crônicas, Infecciosas e Degenerativas 
2.3 Ensino, Educação Capacitação e Treinamento 
2.4 Epidemiologia e Gestão da Informação 
2.5 Serviços de Saúde e Gestão em Segurança do Trabalho e Medicina do 

Trabalho 
2.6 Higiene Ocupacional 
2.7 Doenças Relacionadas ao Trabalho 
2.8 Politicas Publicas em Saúde do Trabalhador 
2.9 Perícias em Medicina do Trabalho 
2.10 Promoção da Saúde no Trabalho 
2.11 Ergonomia e Organização do Trabalho 
2.12 Toxicologia Ocupacional 
2.13 Exposição a Fatores e Condições de Riscos 
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3 Orientações Gerais aos Autores 
 

3.1 Não serão aceitos os resumos que contiverem a citação do nome da 
instituição e/ou dos autores, tanto no título quanto no resumo dos 
trabalhos, assim como aqueles nos quais marcas comerciais e de 
produtos estiverem descritos no texto. 

3.2 Todo trabalho científico que envolva seres humanos, conforme a 
resolução 196/96 do CNS (Conselho Nacional de Saúde) precisa ser 
apresentado a um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sendo o parecer 
recebido anexado na ficha de submissão de resumo. Trabalhos que 
envolvam experimentos com o uso e manipulação de animais serão 
aceitos apenas se apresentarem parecer favorável da Comissão de 
Ética no Uso de Animais (CEUA), sendo o parecer anexado também na 
ficha de submissão de resumo. Para os trabalhos que não passaram 
por um CEP, os autores deverão anexar uma declaração justificando o 
não envio ao Comitê e citando os riscos e os benefícios da pesquisa, 
como foram abordadas as questões de sigilo, confidencialidade, a 
liberdade que os sujeitos de pesquisa tiveram em participar da 
pesquisa, se houve ressarcimento, conflito de interesse, enfim, como os 
pesquisadores protegeram, em seus aspectos éticos, o sujeito de 
pesquisa (trabalhador, colaborador). Obs.: Segundo a Resolução 
196/96, os trabalhos podem ser enviados para qualquer CEP, 
cadastrado na CONEP (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa). 
Geralmente há CEPs em universidades, centros universitários, grandes 
hospitais, além de órgãos públicos. 

3.3 Não serão permitidas alterações do conteúdo dos resumos/trabalhos 
após a conclusão do processo de envio dos trabalhos submetidos para 
apreciação da comissão de temas livres. 

3.4 A Comissão Científica avaliará os trabalhos e selecionará somente 
aqueles que estiverem de acordo com as normas definidas para este 
evento. 

3.5 A divulgação dos trabalhos aprovados será feita através do site da 
Jornada (www.acm.org.br/acamt). O autor receberá um comunicado 
através do e-mail cadastrado na submissão onde constará data, local e 
horário para exposição.  

3.6 Todos os trabalhos aprovados receberão certificados de apresentação 
na Jornada.   

3.7 Os autores autorizam a Comissão Organizadora da XXVI Jornada 
Catarinense de Saúde Ocupacional e demais sociedades médicas 
que apoiam este evento, a divulgar o resumo em âmbito nacional e 
internacional, após a apresentação do mesmo, não cabendo qualquer 
pagamento por direito autoral. 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4 Normas para Apresentações Orais 
   

4.1 Os autores selecionados para apresentação ORAL, terão tempo de 10 
(dez) minutos para apresentação.  

4.2 A apresentação deverá ser em powerpoint e não ultrapassar de 10 
slides. 

4.3 Os 03 trabalhos científicos serão apresentados no dia 19 de maio, 
prevista para às 16h45min, no auditório onde acontecerá o evento. 

 
 

5 Normas para Apresentação dos Pôsteres 
   

5.1 A organização da Jornada valorizará a sessão de Pôster, destinando 
local e horário especial para a exposição e apresentação pelo(s) 
autor(es) conforme indicado na programação dos eventos.  

5.2 Será necessário que pelo menos um dos autores do Pôster esteja 
presente no local da exposição na data e horário a ser estipulado pela 
Comissão Organizadora do evento para eventuais explicações, 
discussões ou aprofundamento sobre o tema do trabalho exposto, não 
sendo necessária a preparação de uma apresentação formal. 

5.3 É de responsabilidade do autor a colocação e retirada do pôster no local 
de exposição, bem como pelos materiais para fixação de seu trabalho 
no espaço indicado pela comissão. Trabalhos não retirados ao término 
da exposição descartados. 

5.4 O trabalho a ser apresentado em pôster deverá seguir a seguinte 
organização: Título; nome do(s) autor(es), Instituição (endereço 
completo); Introdução; Material e Métodos; Resultados; Breve 
Discussão, Conclusão; Principais Referências Bibliográficas.   

 
Padronização dos Pôsteres:  
ü Dimensão: o pôster deverá ter as seguintes medidas: 90 cm de largura 

por 120 cm de altura, sendo impresso em material tipo banner (lona) com 
varão e cordinha. O tamanho da fonte deverá permitir a sua leitura a dois 
metros de distância; 

ü Título: escrito em letras maiúsculas com tamanho mínimo de 1,5 cm de 
altura. O tipo de fonte deverá ser de fácil visibilidade permitindo leitura 
rápida; 

ü Corpo do Pôster: utilize todos os recursos disponíveis para que o pôster 
desperte interesse dos participantes. Organize as informações de forma 
que as ideias centrais de seu trabalho sejam facilmente compreendidas. 
Use o mínimo de textos e o máximo de figuras, gráficos, quadros e 
tabelas; 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5.5 Recomendações adicionais: 
 

5.5.1 As informações contidas no pôster devem servir de ponto de partida 
para discussões posteriores com pessoas com interesses comuns aos 
apresentadores e demais autores do pôster;  

5.5.2 Podem ser distribuídas cópias reduzidas do pôster aos interessados;  
5.5.3 Citar nomes dos autores e endereços de e-mail no pôster;  
5.5.4 O pôster deverá ser colocado dia 19 de maio entre as 08h00 às 09h00, 

e sua retirada dia 20 de agosto entre 10h30 às 11h30.  
 
 

CRONOGRAMA 

Ações Prazos 
Envio de Resumos e prazo limite para o autor 
confirmar a sua inscrição Até 25/04/2023 

Divulgação da Lista de Aprovados 08/05/2023 
Período de exposição do Pôster Aprovado 19 e 20/05 de 2023 
Premiação 19/05/2023 ao final do dia 

 


