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Objetivos 
 Promover a troca de experiências e informações nos campos 
de Segurança e Saúde no Trabalho (SST), no estado do Espírito 
Santo, entre os empregadores, trabalhadores e instituições 
públicas, bem como divulgar e debater os conhecimentos, as 
práticas e ações produzidos a nível local, a partir das expe-
riências advindas do cotidiano de ambientes e processos de 
trabalho e de pesquisas. 
 

Público-Alvo 
 Trabalhadores, membros de CIPA, empregadores, 
profissionais de SST, professores, estudantes, pesquisadores e 
de mais profissionais com interesse nos temas deste 
Congresso. 

Programação Prévia 
28/08, terça-feira 
Abertura Solene, Conferência Inaugural: “Normas Regula-
mentadoras – 40 anos”’. 
Painel 1: “Impacto da Nova Legislação Trabalhista sobre a 
Segurança e Saúde no Trabalho”. 
Apresentação de trabalhos orais e pôsteres. 
Encerramento. 
29/08, quarta-feira 
Painel 2: “Riscos Ambientais: controle de exposição x adicio-
nais de insalubridade”. 
Painel 3: “Assédio Moral e Sexual no Trabalho”. 
Apresentação de trabalhos orais e pôsteres. 
Encerramento. 
30/08, quinta-feira 
Palestra técnica:” Prevenção de Quedas em Altura: A NR 35”. 
Palestra Técnica: “Riscos Biológicos no Trabalho”. 
Palestra Técnica: ”Segurança no Transporte Rodoviário de 
Cargas” 
Mesa de encerramento do Congresso. 
 

NORMAS PARA INSCRIÇAO DE TRABALHOS 
Os autores devem optar pela apresentação dos trabalhos nas 
modalidades Oral ou Pôster, de acordo com as seguintes ins-
truções: 
1. Trabalho Oral: texto com, no máximo, 20 páginas, composto 
por capa, resumo com palavras-chaves, sumário, introdução, 
objetivos, materiais e métodos, resultados, discussão, 
conclusão/considerações finais e referências bibliográficas, se 
houver. 

 Segurança em Eletricidade 
 Segurança na Mineração 
 Segurança com Máquinas e Equipamentos 
 Ergonomia 
 Riscos Ambientais no Trabalho 
 Segurança no Transporte Rodoviário 
 
CRITÉRIO DE SELEÇÃO DE TRABALHOS 
Os trabalhos serão avaliados e selecionados pela Comissão 
Técnica a partir dos seguintes critérios: 
- Estar de acordo com as Normas apresentadas no site e 
neste impresso. 
- Apresentar-se inserido ao Tema Livre escolhido pelo(s) 
autor(es). 
Caso haja uma quantidade de trabalhos que atenda a estes 
critérios e que seja maior do que o Evento pode comportar, 
os trabalhos serão classificados de acordo com o grau de  
inovação, relevância e aplicabilidade por eles apresenta-
dos. 
 
APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 
Os trabalhos aprovados serão apresentados em local e 
horário a serem definidos e informados previamente pela 
Comissão Organizadora do Evento. 
Trabalho Oral: apresentado em português, no formato 
PowerPoint, preferencialmente por uma pessoa e, no   
máximo, duas, com 20 minutos de exposição e 10 minutos 
para perguntas, somente por escrito. 
Trabalho em Pôster: apresentado nas dimensões de 1,20 m 
de altura X 0,90 m de largura. Os pôsteres terão  
apresentação permanente durante a realização do Evento e 
os autores deverão permanecer disponíveis no local de 
exposição dos mesmos, durante o período designado pela 
Comissão Organizadora do Evento. 
 
 
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS 
 
Pelo telefone (27) 3315-0040 - ramal 207 - ou por e-mail 
congresso.es@fundacentro.gov.br 
 
 
COORDENAÇÃO GERAL 
Emerson José Almeida da Fonseca – FUNDACENTRO-ES 

2. Trabalho em Pôster: texto com, no máximo, 300 palavras, 
composto por capa e resumo, contendo introdução,                     
objetivos, materiais e métodos, resultados, discussão,      
conclusão/considerações finais, palavras-chaves e referências              
bibliográficas, se houver. Não serão consideradas na contagem 
de palavras os itens “palavras-chaves” e “referências       
bibliográficas”. 
- Todos os trabalhos deverão indicar na primeira folha: titulo 
(centralizado, em negrito e letras maiúsculas), Tema Livre 
escolhido pelo(s) autor(es) (texto centralizado), nome(s) do(s) 
autor(es) e instituição/empresa a que pertence(m) (texto 
justificado), indicando, em negrito, autor para contato, com 
endereço para correspondência, telefone e e-mail. 
- Os trabalhos deverão ser apresentados em fonte Arial 12, 
texto justificado, espaçamento 1,5, folha A4, com margens 
superior e esquerda de 3 cm e margens direita e inferior de  
2 cm. Quando utilizadas referências bibliográficas, citá-las no 
final, em ordem alfabética – NBR 6023:2002. 
- Os trabalhos deverão ser postados de 01 de novembro de 
2017 a 30 de abril de 2018 e enviados em três vias (uma   
cópia impressa e duas digitais gravadas em CD nos             
formatos .doc/.docx e pdf) para a Fundação Jorge Duprat 
Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho – FUNDA-
CENTRO: Rua Cândido Ramos, nº 30 – Jardim da Penha—      
Vitoria/ES - CEP 29060-090. 
- A divulgação dos trabalhos selecionados será até 20 de maio 
de 2018 e os autores serão comunicados via correio    
eletrônico. Os trabalhos submetidos, mesmo que não  
selecionados, não serão devolvidos. 
- A inscrição dos trabalhos implica a aceitação, por parte dos 
autores, das normas deste Evento. 
- Os autores dos trabalhos apresentados ou selecionados 
cedem os direitos autorais para a publicação nos Anais do 
Congresso. 
Temas Livres 
 Educação do Trabalhador 
 Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho 
 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA 
 Terceirização e a Segurança no Trabalho 
 Experiências Positivas em Segurança e Saúde no Trabalho 
 Problemas em Segurança e Saúde nos Ambientes de 
Trabalho 
 Assédio Moral e Sexual no Ambiente de Trabalho 
 Segurança no Trabalho em Altura 
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