
CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS XIV 

SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ENGENHARIA FÍSICA II ENCONTRO DE 

ENGENHARIA FÍSICA DO OESTE DO PARÁ 

 

 

A Comissão Organizadora, no uso de suas competências, torna público a chamada 

para a submissão de trabalhos científicos na forma de resumos/artigos completos para o 

XIV Simpósio Brasileiro de Engenharia Física e II Encontro de Engenharia Física do 

Oeste do Pará, em concordância com as exigências a seguir. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. Os trabalhos acadêmicos na forma de artigos completos deverão ser 

submetidos até (15/08/2019) 06/09/2019. 

1.2. Os resumos e/ou artigos deverão contemplar as áreas temáticas 

estabelecidas pela comissão organizadora do evento. 

1.3. Não serão aceitos relatórios, traduções, nem trabalhos que promovam 

propaganda de determinada marca, produto ou empresa. 

1.4. Cada participante poderá submeter até 02 (dois) resumos como autor 

principal, porém, poderá ser coautor em outros resumos submetidos no evento. Caso o 

participante submeta mais de dois resumos, será considerado apenas as duas últimas 

submissões. 

1.5. Os resumos e/ou artigos aceitos serão publicados nos anais do evento, 

porém o envio de trabalho completo será opcional, sendo este somente se o participante 

receber o parecer favorável do resumo submetido. 



1.6. Em cada resumo e/ou artigo será permitido 01 (um) autor e até 04 (quatro) 

coautores. 

1.7. Caso o resumo e/ou artigo seja aprovado, o participante terá até o dia 

(15/08/2019) 20/09/2019 para realizar o pagamento da inscrição no evento, caso 

contrário, o trabalho não será indexado nos anais do XIV SBEF e II ENEFOPA. 

1.8. Para apresentação dos resumos e/ou artigos aprovados estes serão na forma 

de banner, onde somente dois representantes na forma de autor e coautor inscritos no 

evento poderão apresentar. 

1.9. Caso ocorra a submissão do artigo completo, o(a) autor(a) autoriza a 

Comissão Organizadora a utilizar sua obra em publicação impressa ou digital, através de 

seus veículos institucionais e documentos ou em qualquer outro meio de comunicação, 

sem restrição de prazo, respeitando todas as informações contidas pelos autores. 

 

2. A SUBMISSÃO DOS RESUMOS/ARTIGOS CIENTÍFICOS 

2.1. A submissão dos resumos deverá ser realizada a partir das 00h00min do 

dia 21 de maio de 2019 até as 23h59min do dia 30 de junho de 2019. Para os artigos 

completos a submissão ocorrerá das 00h00min do dia 22 de julho de 2019 até 23h59min 

do dia (15 de agosto) 06 de setembro de 2019. 

2.2. Os artigos deverão ser submetidos via e-mail, xiv.sbef@gmail.com. 

2.3. Na submissão dos resumos/artigos, o participante deverá classificar de 

acordo com as áreas temáticas estabelecidas pela Comissão Organizadora do evento. 

2.4.  Os artigos completos deverão seguir as exigências estabelecidas segundo 

o template disponível no site www.sbefisica.com. 

2.5. Os artigos completos serão aceitos somente no formato “PDF”. 

 



3. DA AVALIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS 

TRABALHOS CIENTÍFICOS 

3.1. Os resumos/artigos serão avaliados pela Comissão Científica do evento, 

formado por especialistas das áreas dos grupos temáticos para o XIV SBEF e II Enefopa. 

3.2. Na submissão do artigo, a Comissão Científica poderá sugerir 

modificações, com a aprovação final do artigo a partir do cumprimento dos ajustes 

recomendados e submissão até as 23h59min do dia (30 de setembro) 11 de outubro de 

2019. 

3.3. Caso as modificações efetuadas pelos participantes não forem aprovadas, 

os trabalhos científicos poderão não ser aprovados. 

3.4. Os artigos de melhor avaliação pelo Comitê Científico serão contemplados 

com uma premiação para os três melhores trabalhos. 

3.5. Os resumos/artigos serão apresentados na forma de banner ou 

apresentação via Skype, devendo o apresentador informar a sessão de apresentação 

escolhida. 

3.6. Os anais contendo os resumos/artigos completos serão publicados em meio 

digital na forma de anais do XIV SBEF e II Enefopa. 

3.7. A Comissão Organizadora não irá se responsabilizar por possíveis 

problemas no envio dos trabalhos em função da consequência da sobrecarga do sistema 

próximo ao encerramento do prazo de submissão. 

 

 

 

 

 



4. DO CRONOGRAMA 

DATA DESCRIÇÃO 

21 de maio a 30 de junho Submissão de resumos 

22 de julho a (15 de agosto) 06 de setembro Submissão dos artigos 

07 de setembro a 04 de outubro Avaliação dos trabalhos 

completos 

(30 de setembro) 05 a 11 de outubro Envio da versão final do 

trabalho completo 

(01 a 05 de outubro) 12 a 15 de outubro Período para contestação 

dos artigos não aprovados 

 

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1. As datas estabelecidas neste edital poderão sofrer alterações, portanto, é 

de responsabilidade do participante acompanhar a divulgação de informações atualizadas 

no site www.sbefisica.com. 

5.2. Caso existam dúvidas em algum item deste edital, esta será resolvida pela 

Comissão Organizadora do XIV SBEF e II Enefopa. 

5.3. Maiores informações podem ser obtidas através do e-mail 

xiv.sbef@gmail.com. 

 

 

Santarém, 05 de junho de 2019. 

 

 

Comissão Organizadora 


