Universidade Federal do Espírito Santo campus São Mateus
Engenharia de Petróleo

EDITAL nº 01/2019 – Submissão de trabalhos
10º Petroufes
O Capítulo Estudantil SPE/UFES torna público o presente Edital para a comunidade técnico-científica da
área de Petróleo e Energias convidando-a à submissão de trabalhos no 10º Petroufes a ser realizado nos dias
10, 11 e 12 de abril, 2019. O intuito é estimular os alunos e demais participantes a divulgar seus trabalhos
técnico-científicos relacionados ao setor de energia. Haverá premiação em dinheiro.
1. Dos participantes
1.1 Podem submeter seus trabalhos alunos regularmente matriculados em cursos de graduação ou
posgraduação de universidades ou curso técnico reconhecida pelo MEC.
1.2 O participantes interessados estarão concordando em se inscrever através do link:
https://goo.gl/forms/FS1m5zaxivnlKCrG2, enviar um resumo do trabalho dentro do prazo estipulado,
caso selecionado para a próxima etapa, fazer uma apresentação oral de no máximo 20 minutos para uma
banca de avaliadores e a disponibilidade de um banner com o conteúdo do trabalho para ser exposto
durante o Coffee Break no dia 12 de abril.
1.3 Caso o trabalho tenha múltiplos autores, deverá ser designado obrigatoriamente pelo menos um dos
autores para a apresentação do trabalho no dia designado.
1.4 Não serão aceitos relatórios, traduções ou trabalhos que apresentem qualquer tipo de promoção
comercial de determinada marca, produto ou empresa.
1.5 O 10º Petroufes não patrocinará qualquer despesa do(s) autor(es) seja qual for sua natureza.
2. Das inscrições

2.1 As inscrições de trabalhos técnicos serão feitas mediante ao preenchimento do formulário e o envio do
resumo do trabalho até o dia 22 de março, com o assunto SUBMISSÃO DE TRABALHOS para o email spe.saomateus@gmail.com. Não serão aceitas inscrições fora do prazo.
2.2 Para a inscrição no formulário e a submissão do resumo NÃO é necessário o pagamento da inscrição.
Entretanto, aqueles que tiverem seus trabalhos classificados para a segunda fase, apresentação oral de
trabalhos, deverão comprovar o pagamento da taxa de inscrição.
2.3 O pagamento deverá ser realizado no dia da apresentação do trabalho e para os que estiverem
participando do evento é necessário apresentar o crachá para isenção da taxa de inscrição.
2.4 A taxa de inscrição no Concurso de Artigos é de R$ 20,00 (vinte reais) para membros da SPE e R$
25,00 (vinte e cinco reais) para não membros. O cadastro na SPE é realizado no site
https://www.spe.org/en/.
3. Dos resumos
3.1 Deverá ser redigido em português.
3.2 Conter no máximo 500 palavras, seguindo as regras ABNT NBR 14724.
3.3 O resumo deve ser capaz de definir o trabalho de forma clara e concisa, de modo que o avaliador consiga
entender as motivações que levaram à sua elaboração, com seus devidos desenvolvimentos e
conclusões.
3.4 Serão aceitos somente trabalhos enviados em formato PDF.
3.5 Alteração no resumo poderá ser feita mediante o envio de uma nova versão que descartará
automaticamente a anterior e poderá ser feita até o último dia de inscrição, vide item 7.
4. Da avaliação
4.1 A apresentação de trabalhos se dará em 3 fases:
a. Envio e seleção dos resumos pela banca avaliadora;
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b. Apresentação e avaliação oral dos trabalhos selecionados;
c. Exposição do trabalho durante o coffee break do 10o Petroufes no dia 12 de abril.
4.2 O Comitê Técnico que avaliará os trabalhos submetidos será composto por docentes do ramo de Óleo
e Gás e do mestrado de Energia.
4.3 O Comitê Técnico reserva-se ao direito de recusar os trabalhos que não forem de interesse técnicocientífico.
4.4 Os trabalhos aprovados serão apresentados de forma oral e presencial, durante ao 10° Petroufes, em
formato PowerPoint. A apresentação deverá ter no máximo 15 minutos, com 10 minutos adicionais
reservados para perguntas, feitas SOMENTE pela banca avaliadora.
4.5 Existe um número LIMITE de trabalhos aprovados para a apresentação oral.
4.6 A avaliação da banca de professores resultará em uma média de notas.
4.7 A exposição dos trabalhos durante o dia 12/04 resultará em uma votação feita pelos participantes
do 10º Petroufes.
4.8 Essa votação resultará em um trabalho mais votado. Este terá 1,0 (um) ponto acrescido à média
da avaliação da banca.
4.9 A data e horário da apresentação de cada autor selecionado serão definidos após a aprovação dos
trabalhos e será enviada por e-mail.
4.10 Independentemente do horário da apresentação selecionado para cada autor, TODOS deverão estar
presentes a partir do horário designado para a apresentação do primeiro autor.
5. Da premiação
5.1 A premiação para o trabalho vencedor da modalidade Pós-graduação será de R$ 300,00 (trezentos reais)
e para o trabalho vencedor na modalidade Graduação será de R$ 200,00 (duzentos reais).
6. Disposições finais
6.1 Todos os autores dos trabalhos enviados deverão concordar completamente com todas as disposições
do presente edital no ato da inscrição.
6.2 Os casos omissos deste edital serão julgados pelo Comitê Técnico da organização do 10º Petroufes, não
sendo aceitos recursos posteriores. Em caso de dúvidas, entrar em contato através do e-mail
spe.saomateus@gmail.com.
6.3 Os certificados serão enviados por e-mail após a conclussão do evento.
7. Calendário
Atividade

Data

Informação adicional

Preenchimento do formulário e
envio do resumo.

E-mail com assunto SUBMISSÃO DE
Até o 22 de março. TRABALHOS para
spe.saomateus@gmail.com.

Resultado de trabalhos
selecionados na Primeira Fase

Até o 30 de março.

Segunda Fase –Apresentação
oral

10 e 11 de abril.

As apresentações ocorrerão durante o 10º
Petroufes.

Exposição do trabalho - Banner

12 de abril.

Banner exposto durante o coffee break a
partir das 10h da manhã.

Premiação

12 de abril.

Encerramento do 10º Petroufes.

Os autores representantes dos resumos
aprovados serão informados via e-mail.
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