11º ENTEC – Encontro de Tecnologia: 16 de outubro a 30 de novembro de 2017

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO
1. O artigo científico deve ser escrito em português e ter
entre 04 a 06 páginas, incluindo as referências. Todos os
artigos científicos que excederem o tamanho definido não
serão aceitos.
2. Enviar o artigo científico em PDF, formato A4, Fonte Times
New Roman 12, observando-se as normas descritas no
modelo. O nome do arquivo deve ser composto pelo nome
completo do principal autor mais a extensão pdf. Exemplo:
João da silva.pdf.
3. Será permitida a inscrição de até 02 artigos científicos por
autor e a submissão poderá ser individual ou em coautoria
(no máximo 06 participantes). Cada arquivo PDF deverá
conter apenas um artigo científico.
4. O artigo científico deverá estar dividido em seções e
subseções: resumo (até 250 palavras), abstract, palavras
chaves, introdução, objetivos, material e métodos,
resultados, discussão, conclusões, agradecimentos
(opcional), referências bibliográficas (até oito referências).
Para tabelas, figuras, gráficos e referências bibliográficas
seguir as normas da ABNT.
5. Os trabalhos a serem apresentados no 11º ENTEC terão
seus artigos científicos avaliados por professores da
Uniube e pareceristas Ad hoc, que serão responsáveis por
avaliarem a qualidade científica e formatação. O comitê
organizador aceitará ou rejeitará o trabalho de acordo com
os pareceres.
6. Será permitida a inscrição de até 06 autores em cada artigo
científico, sendo 01 autor e os demais co-autores.
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Inscrições
1 - Período das inscrições e submissões:
Enviar o artigo científico ou o resumo até o dia 28/10/2017.
2 - Local de inscrição e de submissão do trabalho:
A inscrição deverá ser feita on-line, diretamente no site do
evento, não sendo aceita inscrição posteriormente.
Somente o autor deverá submeter o trabalho no site do evento
(após fazer sua inscrição).
Os co-autores farão suas inscrições normalmente, informando
seus dados pessoais solicitados, porém, a submissão do
trabalho será feita apenas pelo autor.
Obs: Não será cobrada taxa de inscrição.
Os autores e co-autores receberão certificado se o trabalho for
apresentado no evento.
Para informações adicionais, contatos podem ser feitos pelo email: entec@uniube.br
3 - Trabalhos com status em Análise:
Prezado Autor, caso o status do seu trabalho seja em análise,
você receberá um e-mail da comissão científica do evento
solicitando as adequações necessárias, favor acessar sua área
restrita e verificar
link: http://www.uniube.br/eventos/entec/inscricoes/login.php
*Obs: caso tenha esquecido sua senha, clique no link: Esqueci
minha senha e informe seu e-mail.
Lembrando que no momento da submissão do trabalho além do
título e do curso, o CPF dos coautores também deve ser
informado pelo autor.

