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TRABALHOS CIENTÍFICOS 

REGULAMENTO - TEMAS LIVRES ORAIS E PÔSTERES 

Regras Gerais: 

1 - Os trabalhos científicos deverão ser enviados à Comissão Científica do Congresso através do 

endereço eletrônico: 

apamt@apamt.org.br 

 conforme normas abaixo estabelecidas. 

 

2 - O prazo para o envio dos resumos dos trabalhos será até 30/09/2013. Estes resumos serão 

analisados pela Comissão Científica que definirá pela aceitação ou não da apresentação oral do 

tema livre ou exposição sob a forma de pôster, conforme o caso. O autor do tema livre ou pôster 

será informado até o dia 20/10/2013 da aceitação ou não. Junto ao resumo simples, o autor deverá 

enviar um resumo ampliado cujo limite não deverá ser superior a 1500 palavras, incluindo as 

referências bibliográficas utilizadas, que também deverão ser incluídas na contagem. Este resumo 

ampliado deverá ser anexado para que, posteriormente, sejam preparados os anais do congresso. 

Esta limitação está sendo estabelecida para não prejudicar eventual publicação do trabalho integral 

em outro periódico. Será, todavia, autorizada a publicação dos trabalhos cujos resumos simples 

forem aprovados, em texto integral, para os autores que já enviaram seu trabalho na versão integral 

e preferirem vê-los publicados desta forma. 

 

2.1 - Serão selecionados até 10 (dez) trabalhos científicos para apresentação oral durante o 

evento. Todos os autores de trabalho aprovados para apresentação oral pela Comissão Científica 

estão convidados a divulgarem seus trabalhos sob a forma de pôster. Estes ficarão expostos 

durante todo evento, sendo marcado horário para que o expositor permaneça junto ao pôster. 

 

3 - Os trabalhos escolhidos para apresentação oral serão confirmados até o dia 20 de outubro de 

2013.  

 

3.1 - Número de autores: cada trabalho deverá ter no máximo 6 (seis) autores, já incluindo o autor 

responsável pela submissão. É permitido a qualquer autor submeter mais de um trabalho. 

 

3.2 - Ao submeter seu resumo simples, lembre-se de também anexar o seu Resumo 

Ampliado para que, em caso de aprovação, sejam preparados os anais do evento. Também é 

imprescindível que, juntamente com o resumo ampliado, o participante deverá enviar também uma 

Autorização para Publicação de Trabalhos em Mídia, em que cede e autoriza a utilização dos 
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direitos autorais para publicação dos trabalhos na mídia (Anais), sem nenhum ônus e obrigação, por 

tempo indeterminado. 

 

6 - Os autores dos Temas Livres selecionados para apresentação oral terão 10 (dez) minutos para 

apresentação e 5 (cinco) minutos para debates com a plateia. 

 

7 - Para que conste no Programa Científico do congresso o autor que submeteu o trabalho e irá 

apresentá-lo (relator) deverá estar inscrito no Congresso até 31 de outubro de 2013. 

 

8 - Relação de áreas temáticas para apresentação de Temas Livres: 

·          Segurança no Trabalho e Prevenção de Acidentes 

·          Doenças Crônicas, infecciosas e Degenerativas 

·          Ensino, Educação Capacitação e Treinamento 

·          Epidemiologia e Gestão da Informação 

·          Serviços de Saúde e Gestão em Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho 

·          Higiene Ocupacional 

·          Doenças Relacionadas ao Trabalho 

·          Politicas Publicas em Saúde do Trabalhador 

·          Pericias em Medicina do Trabalho 

·          Promoção da Saúde no Trabalho 

·          Ergonomia e Organização do Trabalho 

·          Toxicologia Ocupacional 

·          Exposição a Fatores e Condições de Riscos. 

 

 

 
NORMAS DE FORMATAÇÃO DOS RESUMOS 
 

1 - Os requisitos de formatação para os resumos a serem entregues no dia 30 de setembro de 2013 

são:  

• Título: deve estar em letras maiúsculas - tipo de letra Arial, tamanho 12, em negrito. Deve-se 

utilizar o alinhamento central do parágrafo; 

• Nome do(s) autor(es): SOBRENOME (em letras maiúsculas), seguido do nome em letras 

minúsculas, sem abreviação, seguindo o alinhamento central; 

• Qualificativos do(s) autor(es): formação de graduação, titulação, instituição em que atua, cargo 

e e-mail. Os dados qualificativos deverão ser mencionados como nota de rodapé e indicados por 

asterisco referente a cada autor, separados por ponto-final; 
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• Corpo do Resumo: deve ser apresentado em parágrafo único, conter até 500 palavras 

utilizando tipo Arial, tamanho 12, com alinhamento justificado e espaço simples. O resumo deve 

conter breve introdução, objetivo(s) do trabalho, descrição dos métodos empregados no 

desenvolvimento do estudo, principais resultados e as conclusões. Os itens introdução, objetivo, 

métodos, resultados e conclusão devem estar presentes no corpo do resumo e em negrito. O 

resumo não deve conter fórmulas, gráficos, figuras ou referências bibliográficas; 

• Palavras-chave: devem ser indicadas no mínimo três e no máximo cinco. Cada palavra-chave 

deve ser iniciada em maiúscula e separada por ponto-final. Sugere-se o uso do dicionário de 

descritores da BVS - http://decs.bvs.br 

 

NORMAS PARA CONFECÇÃO DOS TRABALHOS NA FORMA DE RESUMO AMPLIADO 

(TEMAS LIVRES ORAIS E PÔSTERES) 

1 - Os trabalhos deverão ser preparados atentando-se as seguintes questões: 

1.1 - Título/Autor/Endereço. As informações sobre o título e autor(es) devem aparecer, 

centralizadas, na primeira página, com 2,5 cm do topo da página. O título deve estar em letras 

maiúsculas e em negrito. Pule uma linha e escreva, também em negrito, o nome do(s) autor(es) 

usando letras maiúsculas e minúsculas. Após o nome do autor, acrescente na mesma linha, 

abreviado, a sua titulação mais elevada (p. ex. Ph.D., Dr., M.Sc.). Na linha seguinte acrescente o 

endereço de contato/e-mail do autor inscrito no evento. Pule uma linha após os resumos e inicie o 

texto. Mantenha o texto justificado. Numere os capítulos (1, 2, 3...) e subcapítulos (1.1, 1.2, 2.3...). 

1.2 - Agradecimentos. Caso seja necessário incluir agradecimentos, coloque-os antes das 

referências sob o título “AGRADECIMENTOS”. 

1.3 - Notas de rodapé. Não devem ser incluídas. Caso seja necessário, inclua-as no corpo do texto. 

Outras informações podem ser incluídas após os AGRADECIMENTOS. 

1.4 - Capítulos. Devem ser digitados em negrito, com letras maiúsculas (p.ex. ESTILO DO TEXTO), 

com uma linha antes e outra após. 

1.5 - Subcapítulos. Devem ser digitados em negrito, com letras maiúsculas e minúsculas (p.ex. 2.1. 

Títulos), com uma linha antes e outra após. 

1.6 - Sub-subcapítulos. Devem ser digitados em itálico, com letras maiúsculas e minúsculas 

(p.ex. Capítulos), com uma linha antes e outra após. Apenas a primeira letra da primeira palavra 

deve ser maiúscula, a menos que o título seja constituído por nomes próprios. 

1.7 - Numeração de páginas. As páginas não devem ter numeração. 

1.8 Referências. As referências devem ser localizadas no final do texto, listadas alfabeticamente 

pelo sobrenome do primeiro autor, com espacejamento entre as referências. As citações no texto 

devem conter o sobrenome do autor em maiúscula e o ano da publicação (p.ex. COUTO, 2004). 

Siga as normas da ABNT. 

1.9 É desejável que na forma de apresentação Resumo ampliado, não sejam incluídos elementos 
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gráficos (Tabelas, gráficos e figuras). Em casos excepcionais consultar a Comissão Científica. 

1.10 - Editor de texto: Word Windows 97 ou posterior. Extensão do Arquivo: os arquivos devem 

ser editados e gravados no formato *.pdf, *.doc ou *.docx e possuírem limite máximo de 4 MB; 

1.11 - Tamanho de papel: A4 (29,7x21 cm); 

1.12 - Margem Superior: 2,5 cm; Inferior: 3,0 cm, Esquerda e direita: 1,5 cm;  

1.13 - Fonte: Arial, tamanho 12; 

1.14 - Espaçamento: simples (entre caracteres, palavras e linhas); duplo entre parágrafos; 

1.15 Alinhamento: Justificado. 

 

NORMAS PARA CONFECÇÃO DOS PÔSTERES 

 

A organização do congresso valorizará a sessão de pôster, destinando local e horário especial para 

a exposição e apresentação pelo(s) autor(es) conforme indicado na programação do evento. 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. Os pôsteres ficarão expostos 

durante todo evento, sendo marcado horário para que o expositor permaneça junto a ele conforme 

será explicado abaixo. 

 

O trabalho a ser apresentado em pôster deverá seguir a seguinte organização: Título; nome do(s) 

autor(es), Instituição (endereço completo); 1- Introdução; 2- Material e Métodos; 3- Resultados; 4- 

Discussão (se se justificar); 5- Conclusão; 6- Recomendações; 7- Referências. 

 

 


