IV CONGRESSO NACIONAL DE SEGURANÇA E SAÚDE
NO TRABALHO PORTUÁRIO E AQUAVIÁRIO
OBJETIVOS
• Promover o intercâmbio de experiências e informações técnico científicas no âmbito da segurança e saúde do trabalho
portuário e aquaviário entre empregadores, trabalhadores e
governo.
• Divulgar e debater o conhecimento, as experiências e as
ações sobre segurança e saúde nos trabalhos portuários e
aquaviários desenvolvidos no Brasil, a partir das experiências
advindas da aplicação das Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário - NR 29 e no Trabalho
Aquaviário NR - 30.
• As conclusões e recomendações do evento servirão de base
para dar continuidade e aprimorar as condições de vida dos
trabalhadores nos ambientes de trabalho portuário e aquaviário brasileiro.
PÚBLICO ALVO
Trabalhadores, membros de comissões de prevenção de
acidentes, empregadores e tomadores de serviços, profissionais de SST, professores, estudantes, pesquisadores e demais
profissionais com interesse nos temas deste congresso.
PROGRAMAÇÃO
21 novembro (Segunda-feira)
17h00min – Credenciamento
19h30min - Abertura Solene
20h30min - Conferência Inaugural
22h00min - Coquetel de boas-vindas
22 de novembro (Terça-feira)
08h30min - Painel 1:
Palestrante: Coordenador da CPNP – NR 29
Moderador:
09h20min - Debates
10h20min - Intervalo para café
10h40min - Painel 2:
Palestrante: Coordenador da CPNA – NR 30
Moderador:
11h30min - Debates
12h30min - Intervalo para almoço
14h00min - Apresentação de Trabalhos Orais
16h30min - Intervalo
17h00min - Apresentação de trabalhos em painéis e
audiovisuais.
19h00min - Encerramento.

23 de novembro (Quarta-feira)
08h30min - Mesa Redonda 1:
Coordenação da Mesa: FUNDACENTRO
Composição da Mesa: 4 debatedores
10h15min - Intervalo para café
10h35min – Mesa Redonda 2:
Coordenação: Sindicato dos Trabalhadores
Composição da Mesa: 4 debatedores
12h30min - Intervalo para almoço.
14h00min - Apresentação de trabalhos orais.
16h00min - Intervalo
16h20min – Apresentação de trabalhos orais
18h00min – Encerramento

Regras de formatação dos textos
Todos os trabalhos deverão indicar na primeira folha: título (texto
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.

24 de novembro (Quinta-feira)
08h30m – Mesa Redonda
10h20m – Intervalo para café
10h40m - Mesa de encerramento do Congresso e entrega de certificados pela secretaria.

Os trabalhos deverão ser postados de 1º de maio a 09 de setembro de 2016 e enviados em três vias (uma cópia impressa e duas
digitais gravadas em CD nos formatos: (Pôster .doc/.docx e .pdf)
(Vídeo .Mp4 configuração mínima 720p/ e Power Point .ppt/ ppx,
ambos com duração máxima de 20 minutos) para o endereço
da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina
do Trabalho – FUNDACENTRO/DTE: Rua Capote Valente, 710
– Pinheiros, CEP 05409-002 - São Paulo – SP ou enviado para o
e-mail: congressoportaqua2016@fundacentro.gov.br

INSCRIÇÕES DE TRABALHO E INFORMAÇÕES
Período: 1º de maio a 09 de setembro de 2016.
Local: FUNDACENTRO/DTE
Rua Capote Valente, 710 – Pinheiros
05409-002 - São Paulo – SP
Tel: (11) 3066-6094/ 3066-6116
www.fundacentro.gov.br
E-mail: congressoportaqua2016@fundacentro.gov.br
NORMAS PARA INSCRIÇAO DE TRABALHOS
Os autores devem optar pela apresentação dos trabalhos nas
modalidades: Oral, Pôster, vídeo ou Power Point, de acordo com
as seguintes instruções:
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.
2. Trabalho em Pôster, Vídeo ou Power Point: texto com, no máximo, 300 palavras, composto por capa e resumo, contendo este
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”.

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 2cm. Quando
utilizadas referências bibliográficas, citá-las no final, em ordem
alfabética – NBR 6023:2002.

A divulgação dos trabalhos selecionados será realizada até 30
de setembro de 2016 e os autores serão comunicados via correio
eletrônico. Os trabalhos submetidos, mesmo que não selecionados, não serão devolvidos.
A inscrição do trabalho 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 em SST;
• Organização e relações de trabalho;
• Ergonomia;
• Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho;
• Comissões de Prevenção de Acidentes (CPATP, CIPA e GSSTB);
• Segurança em áreas críticas na atividade portuária e aquaviária;
• Assédio Moral e Sexual no Ambiente de Trabalho;
• Segurança com Máquinas e Equipamentos;
• Segurança no Transporte, manuseio e armazenamento de
produtos perigosos;
• Prevenção de quedas e escorregões;
• Organização dos materiais de estiva a bordo dos navios;
• Fatores determinantes nos agravos a saúde dos trabalhadores
portuários e dos trabalhadores aquaviários;
• Automação no trabalho portuário e aquaviário;
• Transformação no ambiente portuário e aquaviário desde o
início da NR 29 e NR 30;

• Segurança e saúde na pesca;
• Estudo de casos: Experiências positivas e análises de riscos e
de acidentes;
• Prevenção de grandes acidentes e ações do PAM;
• Segurança e saúde do trabalhador em embarcações e unidades offshore.
• Segurança e saúde do trabalhador portuário nas atividades
relativas às operações offshore.
CRITÉRIO DE SELEÇÃO DOS 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 atendam a estes
critérios 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 apresentados.
APRESENTAÇÃO DOS 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 1,20m de
altura X 0,90m de largura. Os pôsteres terão apresentação permanente durante a realização do Evento e os autores deverão
ficar disponíveis no local de exposição dos mesmos, durante o
período designado pela Comissão Organizadora do Evento.

COORDENAÇÃO GERAL
Josué Amador da Silva - FUNDACENTRO/ERBS
SECRETARIA GERAL
FUNDACENTRO
COMISSÃO EXECUTIVA
Robson Spinelli Gomes - FUNDACENTRO/CTN
DFTPA/CGFIT/DEFIT/SIT
SEP/PR
DPC/MB
Ministério dos Transportes
DSAST/ MS
ABTP
ABRATEC
FENOP
TRANSPETRO
SYNDARMA
FENAVEGA
CONTTMAF
SINDMAR
FNTTAA
FNE
FENCCOVIB
FNP
COMISSÃO TÉCNICA
Antonio Carlos Garcia Junior - FUNDACENTRO/CEES
SIT
ABRATEC
SYNDARMA
FENAVEGA
FNTTAA
FNP

IV CONGRESSO NACIONAL
DE SEGURANÇA E SAUDE NO
TRABALHO PORTUÁRIO
E AQUAVIÁRIO

21 a 24 de novembro de 2016
Local : Auditório da UNISANTA
Rua Cesário Mota nº 08 - Bloco E, 4º andar
Boqueirão - Santos/SP

CHAMADA PARA
INSCRIÇÕES DE
TRABALHOS TÉCNICOS
Período de Inscrição:

REALIZAÇÃO

01/05 a 09/09/2016

FUNDACENTRO/MT – SIT/MT - DPC/MB
SEP/PR – Ministério dos Transportes – DSAST/MS

Trabalho em vídeo e Power point: apresentado com duração
máxima de 20 minutos e 10 minutos de debate com os autores
ao fim da apresentação.

SYNDARMA – FENOP – ABTP
ABRATEC - TRANSPETRO – FENAVEGA

DUVIDAS E ESCLARECIMENTOS

FNP - CONTTMAF – FNE
FNTTAA - FENCCOVIB - SINDMAR

Organização:

MINISTÉRIO DO TRABALHO

Podem ser feitos por telefone Tel: (11) 3066-6094/ 3066-6116
ou pelo e-mail: congressoportaqua2016@fundacentro.gov.br

