Chamada de Trabalhos: ABERGO 2016

Prezados associados e demais membros da comunidade de ergonomia brasileira. O 18º
Congresso Brasileiro de Ergonomia (ABERGO 2016) será realizado em Belo Horizonte/MG nos
dias 23 a 27 de Maio de 2016. Convidamos todos a submeterem artigos para serem
apresentados no evento. É importante que os autores leiam o regulamento anexo. O Quadro 1
detalha as datas importantes para o processo de submissão, avaliação e divulgação dos
resultados.

Quadro 1: Datas para o processo de submissão e avaliação dos artigos.
Data
23/08/2015
23/10/2015
11/12/2015
Prorrogado para
05/02/16
23/02/2016

Descrição
Chamada de Trabalhos
Abertura do sítio para submissão de trabalhos
Data limite para a submissão
Divulgação do resultado da avaliação

Regulamento
1.

Deverá ser enviado artigo completo, de no mínimo 3 (três) e no máximo 7 (sete)
páginas, incluindo: Título, Lista de autores com e-mail e respectivas instituições
de origem, Resumo, Desenvolvimento do Artigo (com tabelas, gráficos e figuras)
e Referências Bibliográficas.

1.1. Para o desenvolvimento do Artigo recomenda-se uma estrutura que contenha:
Introdução e objetivo; Referencial Teórico; Materiais e Métodos; Resultados; e
Conclusão.

1.2. Referências bibliográficas e respectivas citações no texto devem seguir as normas
NBR 6023 e NBR 10520. URLs para as referências devem ser informadas quando
possível.

1.3. A formatação deve ser em papel A4, letra Times Roman 12 pontos, espaçamento
simples, margem superior e inferior de 2,5 cm, margens esquerda e direita de 2,5
cm, com texto justificado a esquerda e direita.

2.

Os Artigos serão avaliados pelo Comitê Científico do ABERGO 2016. Cada um deles
será avaliado por, pelo menos, dois pareceristas do Comitê Científico, segundo os
seguintes critérios:

APRESENTAÇÃO - Clareza da redação e da apresentação de gráficos e tabelas (1
ponto).

ESTRUTURA - Subdivisão em tópicos que contribuam para a clareza, precisão da
exposição e desenvolvimento do tema (1 ponto).
PERTINÊNCIA DO TEMA – Enquadramento do tema no campo da Ergonomia (1 ponto).

QUALIDADE TÉCNICA E CIENTÍFICA - Domínio do tema e adequação do referencial
teórico considerando se as referências fundamentais para o tema foram consideradas no
artigo (5 pontos).

ORIGINALIDADE - Grau de ineditismo das ideias contidas no trabalho (2 pontos).

3.

Serão selecionados Artigos para apresentação em painéis, apresentação oral e
apresentação em sessões coordenadas, segundo os seguintes critérios:

Sessões técnicas de painéis (pôster): trabalhos com nota igual ou maior que 5 (cinco) e
menor do que 7 (sete).

Sessões técnicas com apresentação oral: trabalhos com nota igual ou maior do que 7
(sete).

Sessões coordenadas: trabalhos com nota igual ou superior a 7 (sete) e nota de
Originalidade igual a 2 (dois).

4.

A submissão do Artigo será realizada por meio do acesso disponível no sítio
www.even3.com.br/abergo2016

4.1. Na submissão os autores indicarão uma área temática para enquadramento no
processo de avaliação e para a apresentação durante o evento.

4.2. As áreas temáticas poderão ser escolhidas segundo o Recorte/Método
Campo de Aplicação. O Quadro 2 detalha as áreas temáticas.

ou

o

Quadro 2: Áreas temáticas para enquadramento dos Artigos.

Recorte ou Método
Antropometria
Atividade
Cognitiva
Design
Distúrbios Musculoesqueléticos
Ergologia
Física
Gênero
Idade e Envelhecimento
Métodos e Técnicas
Organizacional
Outros
Projeto do Produto
Projeto Industrial
Resiliência e Confiabilidade
Saúde
Simulação Humana

5.

Campo de Aplicação
Agricultura
Agroindústria
Ambiente Construído
Comércio
Educação
Equipamento de Proteção Individual ou
Coletiva
Hospitalar
Indústria
Interface Homem Computador
Mineração
Outros
Petróleo
Saber Tradicional
Serviços
Transporte
Variáveis Ambientais
Vestuário e Moda

A publicação dos Artigos em mídia digital será assegurada mediante a inscrição de
pelo menos um dos autores no evento.

5.1. Cada inscrição no evento permite a vinculação de até 03 artigos a um mesmo
autor.

5.2. Os autores que submeterem trabalhos automaticamente autorizam a utilização
dos direitos autorais para publicação dos artigos nos Anais, sem nenhum ônus ou
obrigação e por tempo indeterminado.

6.

Os Artigos selecionados para as Sessões Coordenadas serão convidados para
publicação em volume especial da Revista Ação Ergonômica, mediante revisão
segundo orientações do Comitê Científico do ABERGO 2016.

