
ORIENTAÇÕES GERAIS

As apresentações ocorrerão no período de 24 a 26 de agosto de 2020, 
em São Paulo – SP, no Hotel Holiday Inn Parque Anhembi, localizado na 

Rua Professor Milton Rodrigues, n° 100 - São Paulo – SP.

ABHOABHO
27º Encontro Brasileiro de Higienistas Ocupacionais 

Feira de Produtos e Serviços de Higiene Ocupacional
14ºCongresso Brasileiro de Higiene Ocupacional

Hotel Holiday Inn Parque Anhembi - SP

CHAMADA PARA TRABALHOS TÉCNICOS

Tema: Alterações e impactos para o Higienista 
Ocupacional decorrente das alterações das NRs.

Encontram-se abertas as inscrições para os trabalhos técnicos (Temas Livres) que deverão estar relacionadas 
às seguintes temáticas: 

1 - Atividades em etapas fundamentais da HO: Antecipação, Reconhecimento, Avaliação ou Controle de 
Agentes Ambientais.

2 - Atividades de desenvolvimento de padrões, normativas ou protocolos técnicos em HO.

3 - Atividades periciais que exigiram estudos especiais ou desenvolvimento de soluções específicas.

4 - Práticas bem-sucedidas de HO, com descrição detalhada e resultados.

5 - Ações técnico-legais de HO oriundas de demandas Previdenciárias.

6 - Aspectos jurídicos vinculados a ações envolvendo Agentes Ambientais.

7 - Gestão de riscos ocupacionais que incluem gestão de exposições a agentes ambientais.

8 - Usos de novas tecnologias de antecipação, reconhecimento, avaliação ou controle de riscos ambientais.

9 - Comunicações ou alertas sobre novos riscos ocupacionais no âmbito da HO.

10 - TI aplicada à Higiene e Saúde Ocupacional. 

Para a apresentação de trabalhos técnicos, deve-se observar o seguinte:

• Os trabalhos serão selecionados para apresentação oral. 

• Para o bom andamento e cumprimento da agenda do Congresso, é imprescindível que o palestrante 
respeite o tempo máximo concedido à sua apresentação. Como orientação geral, para uma apresentação 
de 20 minutos, é recomendado um PowerPoint com 15 a 25 slides.

• As apresentações devem ser feitas no “template” oficial do evento que será enviado quando da 
aprovação da apresentação do trabalho. 

•Não serão aceitos trabalhos que tenham apelos comerciais ou institucionais ou que visem à divulgação 
de produtos ou serviços, nem aqueles que deixem de incluir aspectos de Higiene Ocupacional.

•Os autores devem submeter à ABHO um resumo conforme detalhado a seguir.

•Os trabalhos aprovados devem obedecer aos critérios de apresentação conforme orientação que a secretaria 
da ABHO encaminhará aos autores e, depois de entregues, não devem sofrer nenhuma alteração. 

Orientações de envio para Avaliação Técnica

Os interessados em apresentar seus trabalhos durante o “27º Encontro Brasileiro de Higienistas Ocupacio-
nais, 14º Congresso Brasileiro de Higiene Ocupacional e Feira de Produtos e Serviços de Higiene Ocupa-
cional” deverão encaminhar um resumo do trabalho para secretaria@abho.org.br, tendo como assunto: 
Resumo de Trabalho – 27º EBHO e 14º CBHO.

Os trabalhos aprovados e apresentados durante o 27º EBHO e 14º CBHO serão avaliados pelos congres-
sistas por meio do questionário de avaliação. O resultado dessa avaliação demonstrará quais foram os 
melhores trabalhos apresentados, e a Revista ABHO publicará os trabalhos dos respectivos autores, na 
íntegra, em formato de artigo técnico. 

Os resumos deverão seguir o padrão listado abaixo:

• título;
• nome completo do(s) autor(es), destacando o apresentador;
• endereço completo para contato por correio tradicional e eletrônico, além de números de telefones;
• texto corrido (e não slides), em página tamanho A4, no MS Word, fonte Arial 12, com 300 a 400 palavras;
• indicação no rodapé da página do processo da Higiene Ocupacional em que o trabalho melhor se 
insere (antecipação, reconhecimento, avaliação ou controle).
• Os trabalhos selecionados para exposição oral devem ser preparados para apresentações de 20 minu-
tos (no máximo). 

O prazo para recebimento dos resumos é 15 de abril de 2020, até as 16 h.

O resumo é a única e principal fonte de dados para a comissão julgadora dos trabalhos, portanto, o texto 
deve ser elaborado com as informações e os cuidados necessários para análise e subsequente publicação. 
Outras informações poderão ser solicitadas posteriormente, se necessárias. A íntegra do trabalho poderá 
ser solicitada.
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Informações Importantes

Somente profissionais regularmente inscritos no Congresso poderão fazer apresentações técnicas. 
Os trabalhos selecionados permitirão que o apresentador participe do Congresso com taxa de inscrição 
especial: 

• Participação durante os dias 24, 25 e 26 = R$ 500,00 
• Participação somente durante o dia da apresentação = inscrição isenta. 

Não está prevista cobertura de despesas relacionadas a hospedagens nem a deslocamentos. 

www.abho.org.br
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