12º ENTEC – Encontro de Tecnologia: 16 de outubro a 29 de novembro de 2018
Normas para Publicação do ARTIGO
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 12º ENTEC terão seus artigos
científicos avaliados por professores da Uniube e pareceristas Ad hoc, que
serão responsáveis por avaliarem a qualidade científica e formatação.
Para o envio do artigo científico ou resumo siga as instruções abaixo:
Essa parte deverá ser substituída pelo modelo que você usa para outros
eventos.
Cadastrar como gestor de cada GRUPO:
ENGENHARIA AMBIENTAL: gestor.engenhariaambiental@uniube.br
ENGENAHRIA CIVIL: gestor.engenhariacivil@uniube.br
ENGENHARIA ELÉTICA: gestor.engenhariaeletrica@uniube.br
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO:
gestor.engenhariacomputação@uniube.br
ENGENAHRIA DE PRODUÇÃO: gestor.engenhariaproducao@uniube.br
ENGENHARIA QUÍMICA: gestor.engenhariaquimica@uniube.br
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: gestor.sistemas@uniube.br
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a) Enviar o artigo científico até o dia 29/10/2018 para o e-mail do gestor do
seu curso
b) No campo assunto da mensagem escrever: Artigo Científico 12º
ENTEC - CURSO: .....(indicar o nome do curso do aluno).
c) No texto da mensagem especificar: título do artigo científico; nome,
e-mail e telefone do(s) autor(es); instituição de ensino; cidade e
estado.
d) Após envio do email, aguardar a confirmação do recebimento em até 2 dias
úteis.
e) Para dúvidas entre em contado pelo email entec@uniube.br

