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Informações Gerais

Objetivo
O Workshop tem por objetivo oferecer uma oportunidade para pesquisadores que estão
iniciando a carreira de refinar um artigo já finalizado para envio a um Top Journal. Os
participantes contarão com o benefício de discutir seu artigo individualmente com o
pesquisador palestrante.
Datas
06 de dezembro (quarta-feira),
Manhã: palestra aberta a todos os interessados
Tarde: workshop exclusivo com autores dos trabalhos selecionados
Público-alvo
Pesquisadores em início de carreira (early career researchers): estudantes de mestrado,
doutorado, pós-docs e recém-doutores.

Áreas de pesquisa
Os trabalhos submetidos devem ter relação com os vários temas relacionados à
sustentabilidade,
dentro
da
proposta
do
congresso
ENGEMA
(ver
http://www.engema.org.br/19/areas-tematicas/)

Submissões
As submissões deverão ser realizadas até 20 de novembro de 2017. Os autores
deverão enviar o artigo para o e-mail contato@engema.org.br
com a seguinte mensagem: WORKSHOP Pesquisa e Publicação em Classe Mundial 2017
Os trabalhos devem seguir a formatação detalhada na seção a seguir. Não é necessário
que o trabalho seja inédito. Os resultados serão divulgados em 24 de novembro.

Formato de envio
Os artigos devem estar finalizados (mesmo que passível de melhorias) e o formato de
apresentação deve ser o seguinte:
1. Primeira página: título, nome dos autores e respectivas instituições, resumo e
palavras-chave.
2. Seções sugeridas: introdução, problemática e justificativa, referencial teórico,
metodologia, resultados, discussão e conclusões.
3. Referências: formato APA ou ABNT.
4. Fonte: Times New Roman ou Arial tamanho 12.
5. Espaçamento: 1,5 entre linhas
6. Páginas: 12 a 20 páginas incluindo quadros, tabelas, figuras e referências.
7. Formato do arquivo: .doc, .docx ou similar.
8. Idioma: português ou inglês.

Requisitos
Pelo menos um dos autores, preferencialmente aquele que participará do workshop, deve
estar dentro do perfil do público-alvo (ver acima).
O participante deve, obrigatoriamente, ter disponibilidade de tempo para dedicação total
ao evento no dia programado.

Critérios de seleção
Os artigos que não respeitarem as orientações anteriores não serão aceitos. Nenhum
envio fora do prazo estipulado será permitido.
Os participantes do workshop serão selecionados com base nas potenciais contribuições
de seus trabalhos e na adequação à temática do evento.

Como enviar seu artigo
Enviar o arquivo com o artigo para o e-mail contato@engema.org.br contendo as
seguintes informações no corpo do e-mail:




Título
Autores e afiliação institucional
E-mail de contato dos autores

Dúvidas ou informações:
E-mail: contato@engema.org.br

