
 

 

 
EDITAL N°02/2019 

 

A Diretoria da VII SENGE, Semana de Engenharia do Maranhão, torna pública a realização e 

estabelece as normas do processo seletivo de Artigos Científicos a serem apresentados durante a 

mostra científica da Sétima Semana de Engenharia do Maranhão.  

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Este edital tem por objetivo organizar, divulgar e orientar a seleção e apresentação de trabalhos 

que serão expostos na Mostra de Iniciação Científica da VII SENGE, cujo tema é “Indústria 4.0: A 

preparação do engenheiro, impactos sociais e inovações tecnológicas.”, prevista para ser realizada 

durante os dias 7 a 11 de outubro de 2019, durante a programação acadêmico-científica do evento. 

A sessão Mostra de Iniciação Científica é um espaço da SENGE destinado à exposição de 

trabalhos que podem ser expostos por meio de pôsteres para o público participante. Estes podem estar 

relacionados com o tema central ou mesmo a bens e serviços derivados de trabalhos acadêmicos 

desenvolvidos nas instituições de formação em engenharias ou tecnologias. 

2. EVENTO 

A Semana de Engenharia do Maranhão (SENGE) é um evento acadêmico que tem como objetivo 

estimular a prática da engenharia como ferramenta para o desenvolvimento técnico-científico no 

Brasil, a fim de proporcionar uma perspectiva socioeconômica em regiões ainda pouco 

desenvolvidas, visando obter o apoio de pequenas, médias e grandes empresas instaladas no 

Maranhão e Nordeste. 

O evento é direcionado aos graduandos dos cursos de engenharia de todas as instituições de 

ensino superior, além de estudantes de cursos de nível técnico e médio-técnico do estado do 

Maranhão. Dessa forma, é visado proporcionar um ambiente de aproximação entre discentes e 

docentes, além de permitir o contato dos mesmos com profissionais da área, propondo debates acerca 

de questões atuais e de interesse da área tecnológica.  



 

 

Em sua sétima edição, a SENGE terá como tema: Indústria 4.0: A preparação do engenheiro, 

Impactos sociais e Inovações tecnológicas.”, tal tema abordará a chegada da quarta revolução 

industrial; os impactos sociais, em especial os comumente vivenciados no estado do Maranhão; o 

papel da engenharia na criação e aperfeiçoamento de tecnologias para implementar propostas de 

solução a diversos problemas e a capacitação dos engenheiros quanto a adaptação a essa nova era 

tecnológica. E, mediante esta concepção, o evento trará uma programação inovadora embasada nas 

demandas acadêmicas e profissionais. 

3. SUBMISSÃO 

3.1 – A proposta de exposição dos projetos deve ter obrigatoriamente como autores no mínimo 

um servidor (docente ou técnico-administrativo) e um discente vinculado a cursos de Graduação 

ou Pós-graduação em Engenharia ou Tecnologia. 

3.1.1 – É obrigatório que pelo menos um discente que irá apresentar o trabalho esteja 

cadastrado na VII SENGE, caso contrário o artigo ou resumo será automaticamente 

desclassificado; 

3.1.2 – Cada autor poderá submeter no máximo 2 (dois) artigos como autor e/ou coautor; 

3.1.3 – A participação poderá ser individual ou em grupo limitando-se a, no máximo, cinco 

autores por artigo. 

3.2 – Será necessário o envio de um resumo com as especificações indicadas no ANEXO II, 

através do referido link https://www.even3.com.br/viisengema/. O modelo do resumo em 

formato editável está disponível no link citado, na opção “Regras de submissão”. Cada resumo 

deve ser enviado em dois arquivos, um com a identificação dos autores e outra sem a 

identificação. As propostas serão previamente avaliadas pelos resumos, com respeitos às 

finalidades e resultados obtidos em cada projeto. Após essa seleção, os autores das propostas 

selecionadas serão convocados a submeterem o artigo completo sobre seus respectivos trabalhos. 

3.3 – Os trabalhos pré-selecionados de acordo com item 3.1.2, deverão ser enviados pelo seguinte 

site https://www.even3.com.br/viisengema/ no formato PDF de acordo com o modelo do 

ANEXO III, presente neste edital. O modelo do resumo em formato editável estará disponível no 

link citado, na opção “Regras de submissão”. Os artigos devem ser enviados em um arquivo com 



 

 

a identificação e outro sem a identificação. As propostas serão avaliadas por uma banca de 

professores selecionadas segundo os seguintes critérios: 

3.3.1 – Originalidade do tema; adequação com o template fornecido pelo anexo presente no 

edital; avaliação pela banca julgadora. 

3.4 – Recomenda-se aos proponentes que antes de enviarem a proposta para a SENGE, realizem 

uma consulta junto ao Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da sua Instituição para que se 

informem acerca da possibilidade de patenteamento ou de outra forma de proteção da 

Propriedade Intelectual. 

OBS.: 

Os resumos que não seguirem as normas de formatação do modelo do ANEXO II, serão 

desconsiderados. 

Os artigos que não seguirem as normas de formatação do template do ANEXO III, mesmo após terem 

passado pela pré-seleção do item 3.1.2, serão desclassificados. 

Não serão aceitas quaisquer alterações dos trabalhos depois da data final de submissão. 

Os resumos e artigos enviados após às suas respectivas datas de submissão serão desconsiderados. 

4. APRESENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO 

A secretaria de Pesquisa Científica 2019 determina as normas técnicas exigidas para publicação 

de artigos (textos completos) nos anais eletrônicos da VII SENGE- INDÚSTRIA 4.0: A 

PREPARAÇÃO DO ENGENHEIRO, IMPACTOS SOCIAIS E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS. 

4.1. Apresentação 

4.1.1- Todos os artigos/resumo expandido recebidos e aprovados para apresentação estarão aptos 

a serem postados nos anais, desde que, estejam dentro dos ditames deste edital e em 

conformidade com os prazos estipulados no site do Congresso; 



 

 

4.1.2- Só serão aceitos para publicação os artigos/resumo expandido que estiverem de acordo 

com as normas técnicas fixadas por este edital. Em caso de não conformidade, os artigos serão 

automaticamente rejeitados; 

4.1.3- Apenas serão publicados textos que foram apresentados presencialmente na VII SENGE- 

INDÚSTRIA 4.0: A PREPARAÇÃO DO ENGENHEIRO, IMPACTOS SOCIAIS E 

INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS; 

4.1.4- O conteúdo apresentado nos artigos são de inteira responsabilidade de seus autores, e 

poderão não expressar a opinião da VII SENGE. Portanto, o envio de qualquer trabalho implica 

automaticamente na cessão dos direitos autorais por parte do autor, podendo incluí-los nos anais, 

imprimi-los e divulgá-los, sem o pagamento de qualquer remuneração. Os mesmos deverão 

também realizar a revisão ortográfica e arcar com as responsabilidades de sua produção; 

4.1.5- Os artigos deverão ser enviados para o e-mail: pesquisasenge@gmail.com até a data 

prevista neste edital; 

4.1.6- O inscrito deverá ser certificado de que seu trabalho foi recebido pela Comissão 

Organizadora, portanto, em caso da não resposta do e-mail, o mesmo deverá reenviar o trabalho 

e solicitar a comprovação do recebimento. 

4.2   Banner 

4.2.1- O banner expositor fica de total responsabilidade dos autores do trabalho submetido, 

ficando a cargo da organização, pleitear um desconto em uma das gráficas parceiras do evento. 

Caso a parceria se confirme, as informações da gráfica serão postadas posteriormente em nosso 

site e redes sociais. 

4.2.2- As artes do banner, serão enviadas por e-mail aos autores dos trabalhos aprovados. 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Compete à organização o direito de alterar as condições deste edital ou qualquer documento 

relacionado a ele, dando ciência aos interessados através dos meios de comunicação do evento. 



 

 

Cabe aos interessados ficarem atentos ao cronograma de atividades, que consta no ANEXO I, 

assim como verificar previamente sua disponibilidade durante o evento. 

A inscrição de trabalhos na Mostra de iniciação científica está sujeita à total aceitação dos termos 

e condições expostos neste documento. Os casos omissos neste edital serão decididos pela 

Coordenação de Pesquisa Científica da VII Senge. 

Dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos pelo email pesquisasenge@gmail.com ou pelo 

telefone (99)98849-5993. 

 

 

_____________________________________ 

José Renato de Oliveira Lima 

Coordenador da VII Senge 

 

  



 

 

ANEXO I - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

 

ATIVIDADE  PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

Divulgação do Edital de Submissão de 

Artigos Científicos  

02/07/2019 

Submissão dos Resumos dos Trabalhos 02/07/2019 - 26/07/2019 

Divulgação dos Trabalho Pré-Aprovados 29/07/2019 

Submissão dos Trabalhos 

Pré-Aprovados  

30/07/2019 - 30/08/2019 

Avaliação dos Trabalhos Pré- 

Aprovados 

02/09/2019 - 20/09/2019 

Divulgação dos Trabalhos Aprovados 23/09/2019 

VII SENGE  07/10/2019 - 11/10/2019 

Mostra Científica VII  SENGE 2019 10/10/2019 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO II – TEMPLATE DE RESUMO 

 

(um espaço) 
 

O TÍTULO DO TRABALHO DEVERÁ SER EM FONTE TIMES 
NEW ROMAN 16, NEGRITO, JUSTIFICADO, ESPAÇO SIMPLES 
 

(um espaço) 
(um espaço) 

 
A.B. SOBRENOME1, C. de SOBRENOME2 e D. SOBRENOME Jr3 (Times New Roman12) 

 
(um espaço) 

1 Universidade Federal do Maranhão. Centro de Tecnologia, Departamento de Engenharia Química. 
2 Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Tecnologia, Departamento de Engenharia 

Elétrica. 
3 Universidade Estadual do Maranhão. Centro de Ciências Exatas e Tecnologias, Departamento de Física. 

E-mail para contato: A.B.SOBRENOME@gmail.com (Times New Roman 11) 

 (um espaço) 
(um espaço) 

 
RESUMO – A palavra RESUMO deverá ser digitada em letras maiúsculas e o texto em letras 
minúsculas, continuando na mesma linha em um único parágrafo com letra Times New Roman 12 e 
espaçamento simples. Depois da margem esquerda e antes da direita deverá haver um espaço de 10 
mm. O texto deverá conter o objetivo do trabalho, a metodologia empregada e os principais resultados 
quantitativos e qualitativos. O texto não deverá conter referências bibliográficas, sendo limitado a 
2500 caracteres contando os espaços e com a palavra RESUMO.   

 
 

 

 

  



 

 

ANEXO III – TEMPLATE DE ARTIGO CIENTÍFICO 
 

(um espaço) 
 

O TÍTULO DO TRABALHO DEVERÁ SER EM FONTE TIMES 
NEW ROMAN 16, NEGRITO, JUSTIFICADO, ESPAÇO SIMPLES 
 

(um espaço) 
(um espaço) 

 
A.B. SOBRENOME1, C. de SOBRENOME2. D. SOBRENOME Jr3 (Times New Roman12) 

 
(um espaço) 

1 Universidade Federal do Maranhão. Centro de Tecnologia, Departamento de Engenharia Química. 
2 Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Tecnologia, Departamento de Engenharia 

Elétrica. 
3 Orientador. Universidade Estadual do Maranhão. Centro de Ciências Exatas e Tecnologias, Departamento 

de Física. 

E-mail para contato: A.B.SOBRENOME@gmail.com (Times New Roman 11) 

 (um espaço) 
(um espaço) 

 
RESUMO – A palavra RESUMO deverá ser digitada em letras maiúsculas e o texto em 
letras minúsculas, em itálico, continuando na mesma linha em um único parágrafo com letra 
Times New Roman 12 e espaçamento simples. Depois da margem esquerda e antes da direita 
deverá haver um espaço de 10 mm. O texto deverá conter o objetivo do trabalho, a 
metodologia empregada e os principais resultados quantitativos e qualitativos. O texto não 
deverá conter referências bibliográficas, sendo limitado a 250 palavras. 
 
Palavras-chave: Senge. Artigo Científico. Maranhão. 

 (um espaço) 

1. INTRODUÇÃO (FONTE 14) 

O título da seção é um cabeçalho de primeira ordem, deverá ser numerado com algarismos 
arábicos, alinhados junto à margem esquerda, com letras maiúsculas e em negrito. Deverá ser 
separado por um espaço duplo antes e depois do texto. 

O texto deverá ser digitado em espaço simples para todo o trabalho e espaço duplo entre 
parágrafos. A página deverá ser configurada no formato A4 (210mm x 297mm), com orientação 
“retrato”, em uma coluna, com margem superior de 5 cm, inferior, esquerda e direita de 2 cm. A fonte 
deverá ser a Times New Roman, tamanho 16 no título, 14 nos cabeçalhos de primeira e segunda 
ordem, 12 no texto e cabeçalhos de terceira ordem e 11 nas notas de referência dos autores abaixo do 



 

 

título. Recomenda-se que o trabalho completo seja escrito neste mesmo arquivo fornecido pela 
comissão organizadora. 

Os trabalhos redigidos em português, inglês ou espanhol deverão ter a mesma formatação. A 
primeira linha de cada parágrafo deverá iniciar com uma tabulação de 1 cm da margem esquerda, 
com alinhamento justificado. O trabalho completo deverá ter um mínimo de 05 (cinco) páginas e um 
máximo de 12 (doze) páginas. 

 
1.1. Segundo Cabeçalho (Fonte 14) 

Os cabeçalhos de segunda ordem deverão ser alinhados junto à margem esquerda, digitados em 
negrito, sendo maiúscula apenas a primeira letra de cada palavra com separação de um espaço do 
texto anterior. 

Terceiro cabeçalho (Fonte 12): O cabeçalho de terceira ordem inicia após tabulação de 1 cm da 
margem esquerda, sem numeração, com caracteres sublinhados, sendo maiúscula apenas a primeira 
letra da primeira palavra. O texto deverá começar na mesma linha do cabeçalho. 

 
2. FIGURAS 

As figuras poderão ser coloridas e deverão ser inseridas no corpo do trabalho, tão próximas 
quanto possível das citações, no texto, sobre elas. As figuras deverão ser centralizadas, sem exceder 
o tamanho limitado pelas margens da página. 

Cada figura deverá ter um título numerado em algarismos arábicos. Os títulos deverão ser 
centralizados na parte superior das mesmas, separados por espaço simples antes e após o texto, 
tamanho 11 e digitados como: Figura 1 – Título da figura com ponto final. No texto, elas deverão ser 
mencionadas, por exemplo, da seguinte forma: “conforme mostra a Figura 1...”.  

 
Figura 1 – Isoterma de adsorção do componente xxx (●) e do componente yyyy (■) em partículas 

porosas de zzzz a temperatura de 25 ºC. 

 
Fonte: Química Nova, 2017. 

 

3. TABELAS 
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As tabelas deverão ser centralizadas e posicionadas após e próximas às suas respectivas citações 
no texto, com os títulos centralizados na parte superior das mesmas com espaço simples antes e após 
o texto, tamanho 11 e digitados como: Tabela 1 – Título da tabela sem ponto final. As tabelas deverão 
ser mencionadas no texto, por exemplo, da seguinte forma “...o resultado do planejamento pode ser 
encontrado na Tabela 1”. As unidades de medida correspondentes a todos os termos deverão ser 
claramente indicadas, preferencialmente no S.I. 

 
Tabela 1 – Propriedades texturais dos materiais A, B e C  

 
Materiais SBET (m2/g) VP (cm3/g) DP (nm) 

A 80,2 0,45 24,0 

B 65,3 0,48 24,6 

C 38,8  0.56 17,0 

Fonte: Química Nova, 2017. 
 

4. EQUAÇÕES 

As equações deverão ser escritas em itálico, justificados pela margem esquerda, com numeração 
consecutiva entre parênteses, rente à margem direita e espaço duplo antes e após a equação. Deverão 
ser mencionadas no texto, por exemplo, da seguinte forma: “... a substituição da Equação 1 na 
Equação 3 fornece...”. Equações com mais de uma linha deverão ser numeradas na última linha, entre 
parênteses e rente à margem direita. 

 
Hxy =                                                                                                                                                                                (1) 

5. NOMENCLATURA 

Caso necessário, a lista de notações e símbolos utilizados, assim como suas unidades de medida, 
deverão ser relacionados antes das referências bibliográficas por ordem alfabética. 

 
6. REFERÊNCIAS 

As referências bibliográficas deverão ser citadas no texto, através do último sobrenome do autor 
e do ano de publicação, o qual deverá estar entre parênteses, conforme os exemplos a seguir: “Os 
trabalhos de Santos et al. (2009) e Souza (2012) mostraram...”, ou “... tem sido mostrado (Santos et 
al., 2009; Souza, 2012)”. No caso de dois autores, ambos deverão ser citados, exemplo: “... segundo 
Silva (1995)...” Em caso de três ou mais autores, deverá ser citado o sobrenome do primeiro autor 
seguido da expressão “et al.”. 

Trabalhos publicados no mesmo ano e pelos mesmos autores deverão usar as letras a, b, c, junto 
ao ano, exemplo: “Os trabalhos de Santos et al. (2005 a, b) mostraram...”. 

A lista de referências deverá incluir somente os trabalhos citados no texto, relacionados em 
ordem alfabética, de acordo com o sobrenome do primeiro autor, iniciando na margem à esquerda, 



 

 

com tabulação de 1 cm a partir da segunda linha e separadas por espaço simples. As referências 
deverão conter todos os sobrenomes e iniciais dos autores, separados por ponto e vírgula. Os títulos 
dos periódicos deverão aparecer abreviados e em itálico, conforme o exemplo:  

 
XYZTR, S.; ABCDEF, M.; GHIJ, D. Título completo do artigo. Chem. Eng. J., v. 10, p. 10-20, 2009. 
 
SOUZA, C. R. Título do livro. São Paulo: Editora Eeeeee, 2012. 
 

Para os demais casos não mencionados deve-se consultar o Manual de Normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

 
 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) Os trabalhos completos devem possuir até 12 páginas e serem compostos de Resumo, Equações, 

Materiais e Métodos, Resultados e Discussão, Conclusão e por fim Referências Bibliográficas. 

b) Os trabalhos serão avaliados pelo Comitê Científico do Evento. Somente os trabalhos aceitos 

poderão ser apresentados; 

c) O trabalho completo deverá ser enviado obrigatoriamente em formato PDF  

d) No caso do trabalho avaliado ter recebido recomendação para modificação, o autor deverá efetuar 

sua resubmissão; 

e) Os trabalhos e conceitos neles emitidos são de responsabilidade dos autores, e poderão não 

expressar a opinião da VII SENGE; 

f) Os autores aceitam que a VII SENGE tenha plenos direitos sobre os trabalhos enviados, podendo 

incluí-los nos anais, imprimi-los e divulgá-los, sem o pagamento de qualquer remuneração; 

 

 

 

 

 

 
 


