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Caros colegas, 
 
Por favor, recebam o boletim do mês de Fevereiro do ABERGO 2018 – XIX Congresso Brasileiro 
de Ergonomia, que será realizado entre 13 a 16 de Novembro deste ano no Rio Poty Hotel, em 
São Luís, Maranhão. O boletim deste mês vem com informações importantes para a submissão 
de trabalhos ao evento, além de informações preliminares sobre palestrantes convidados, 
mesas-redondas e a programação inicial do congresso. 
====================================================================== 
 
CHAMADA DE TRABALHOS 
 
O ABERGO 2018 convoca a submissão de artigos em duas modalidades: 
– artigo completo (15.000 a 25.000 caracteres) 
– artigo de iniciação científica (5.000 a 10.000 caracteres) 

Os artigos completos deverão apresentar resultados de pesquisas originais, preferencialmente 
já concluídas ou em fase de conclusão, e, caso sejam selecionados, deverão ser apresentados 
oralmente durante o evento. Os artigos de iniciação científica devem apresentar resultados de 
projetos de pesquisa científica, tecnológica ou de inovação, desenvolvidos por pós-
graduandos, graduandos ou recém-formados. A forma de apresentação destes trabalhos (oral 
ou pôster) será definida conforme parecer do Comitê Científico. Não há limite de artigo por 
participante. Para a publicação do artigo, após sua aprovação, pelo menos um dos autores 
deverá estar inscrito no evento. Os trabalhos serão publicados em sistema eletrônico a partir 
dos arquivos enviados pelo(s) autor(es). A Comissão Organizadora não é responsável por 
correções de digitação, ortografia ou gramática. 
====================================================================== 
 
DATAS IMPORTANTES 
 
Prazos para submissão e avaliação 
Submissão de artigos Completos e de Iniciação Científica: até 31/03/18 
Resultado para artigos completos: 20/06/18 
Resultado da Seleção de Iniciação Científica: 20/06/18 
Inscrição dos autores de trabalhos aceitos: até 15/07/18 
Divulgação da versão preliminar da programação científica: 15/08/18 
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PALESTRANTES CONFIRMADOS ATÉ O MOMENTO 

 

 
 
Profa. Dra. Cristina Caramelo Gomes 
Universidade Lusiada do Porto, Portugal. 
====================================================================== 
 
MESAS REDONDAS 
 
1. Perspectivas teóricas da ergonomia e o desenvolvimento sustentável  
Coordenação: Profa. PhD Lia Buarque 
 
2. História da Ergonomia Brasileira: uma leitura pela experiência 
Coordenação: Profa. Dra. Mara Regina Chuari Silva e Prof. Dr. Itiro Iida 
 
3. Ergonomia Hospitalar: um enfoque para a organização do trabalho e variáveis 
biomecânicas 
Coordenação: Profa. Dra. Jacinta Sidegum Renner 
 
4. Ergonomia no eSocial 
Coordenação: Prof. Dr. Paulo Antônio Barros Oliveira 
 
5. O Uso de Novas Tecnologias na Prevenção de DORTs na Empresas  
Coordenação: Prof. PhD Márcio Marçal 
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PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR GERAL 
 

 
 
 

Dr. Paulo Antonio Barros Oliveira, UFRGS 

Presidente da Comissão Organizadora 

Dr. Raimundo Diniz, UFMA 

Coordenador da Comissão Organizadora local 

 


