CHAMADA PARA TRABALHOS TÉCNICOS:NOVO REGULAMENTO PARA
SUBMISSÃO DOS RESUMOS
ORAL E POSTER
Nova Data limite para recebimento de resumos: a partir de 03 de agosto a 30
de setembro 2020
Divulgação do resultado da avaliação: 30 de novembro 2020
Data limite para envio do trabalho completo e pagamento: 08 de janeiro de
2021
1 - Informações Gerais


1. As instruções aqui contidas referem-se aos trabalhos orais e
pôsteres.
2. Ao inscrever seu resumo, o autor estará automaticamente
autorizando a ABES a utilizar a obra de sua autoria, em
publicação impressa, digital, internet, em seus veículos
institucionais e documentos editados, ou em qualquer outra mídia.
3. Os trabalhos técnico-científicos deverão ser inéditos em relação a
outros simpósios, congressos ou publicações técnicas, nacionais
e internacionais, e representar uma contribuição real ao
desenvolvimento da Engenharia Sanitária e Ambiental, levandose em conta os seguintes aspectos:


Caráter inovador de melhoria ou de novos dados



Resultados operacionais - experiência em escala real



Aplicabilidade em situações similares



Não serão aceitos relatórios, traduções e nem trabalhos que se
traduzam em promoção comercial de determinada marca, produto ou
empresa.

4. A seleção dos trabalhos orais e pôsteres, feita pelos seus
resumos, será realizada pela Comissão de Avaliação designada
pelos membros da Comissão Organizadora.
5. A cada trabalho serão atribuídas notas proferidas por diferentes
avaliadores, que resultarão numa média final.
6. O número de trabalhos selecionados para apresentação oral no
evento condiciona-se a limitações de horário e sessões previstas
na programação do mesmo, e é de responsabilidade do Comitê
Científico.
7. Por esta razão, trabalhos submetidos por seus autores como
orais poderão ser aceitos para apresentação na forma pôster. O
status do trabalho – oral ou pôster – é definitivo, não podendo ser
revertido.
2. Para submeter um resumo, proceda da seguinte maneira:
2.1. O envio do resumo é exclusivamente via site do evento.
2.2. Para submeter os resumos é necessário que o autor responsável pela
submissão do resumo esteja cadastrado no evento. Não é necessário efetuar o
pagamento no momento da submissão do resumo, isso poderá ser feito após a
divulgação do aceite do mesmo.
2.3. O autor deverá realizar um cadastro junto ao sistema de submissão,
contendo nome, e-mail, nacionalidade e instituição de cada autor. É obrigatório
o cadastro de todos os coautores. Acesse a área restrita, fornecendo seu
login e senha cadastrados durante a inscrição.
2.4. O autor responsável pela submissão deverá preencher todos os campos
no formulário online, com os seguintes itens:


Título



Autores – nome, e-mail, nacionalidade, instituição, estado e cidade.



Forma de apresentação



Tema



Introdução – máximo de 2.500 caracteres



Objetivo do Trabalho - máximo de 2.500 caracteres



Metodologia Utilizada- máximo de 2.500 caracteres



Resultados Obtidos ou Esperados - máximo de 2.500 caracteres



Análise dos resultados - máximo de 2.500 caracteres



Conclusões/Recomendações - máximo de 2.500 caracteres



Referências bibliográficas - máximo de 2.000 caracteres

2.5. O autor que estiver submetendo o resumo poderá optar sobre a forma
preferencial de apresentação do trabalho Oral ou Poster. Entretanto, à
Comissão Científica reserva-se ao direito de alterar esta escolha;
2.6. Antes de enviar o resumo, revise, com atenção. Eventuais alterações
serão permitidas somente até o prazo final de envio de resumos - 30.09.2020.
2.7. Você deverá assinalar o tema no qual o resumo se encaixa. É possível
submeter resumos nos seguintes temas:
I. Gestão e gerenciamento de resíduos sólidos,
II. Tecnologias e rotas de tratamento dos resíduos sólidos urbanos,
III. Implantação de Aterros Sanitários e encerramento de lixões,
IV. Participação social, regulação e financiamento,
V. Coleta seletiva (logística reversa e a participação das associações e
cooperativas de catadores).
2.8. O resumo deve ser enviado em português.
2.9. A Instituição ou Instituições onde o trabalho foi realizado, assim como os
nomes dos autores, NÃO devem ser mencionadas no desenvolvimento do
texto, Introdução, Objetivo e demais partes integrantes do campo do formulário.
2.10. O conteúdo do resumo deve estar relacionado ao tema escolhido.
2.11 Será permitida a inclusão de gráficos, tabela e imagens. Se forem
imagens (nesse caso não importa se é um gráfico, tabela ou uma foto
qualquer) não contabiliza. Entretanto, o CKeditor (recurso que utilizamos para
escrever o resumo) tem uma opção de inserir tabela. Onde os caracteres serão
contabilizados de acordo com o tamanho e descrições inseridas.
2.12. Agradecimentos devem ser incluídos somente no trabalho completo.

2.13 Cada trabalho poderá ter até 5 autores, onde 1 (um) será o autor
principal, e os outros 4 (quatro)coautores.
2.14 Um dos autores deverá ser indicado como apresentador, ele será
responsável pelo pagamento da inscrição na categoria de “autor de trabalho”
validando até 03 trabalhos aprovados.
2.15 É possível participar de até 3 (três) trabalhos como apresentador. Não há
limite de participações como coautor.
2.16 Serão aceitos até no máximo 3 (três) trabalhos por inscrição de
apresentador. Aqueles que já tiverem atingido este número somente poderão
ser listados em outros trabalhos como coautores.
2.17. Após a submissão do resumo será enviado um e-mail automático para o
e-mail informado no formulário, confirmando a submissão do resumo. Caso não
receba o e-mail automático no mesmo dia confirmando o envio, o resumo pode
não ter sido enviado corretamente, consulte no status de submissão.
2.18. As demais comunicações referentes ao processo de avaliação e
resultado serão enviadas para o e-mail designado no formulário.
2.19. O apresentador do trabalho, após obter a aprovação deste, precisa
efetuar o pagamento de sua inscrição até 08 de janeiro de 2021. E essa
inscrição irá validar até 03 trabalhos aprovados em que ele é o
apresentador. A apresentação deverá ser feita por aquele indicado quando da
submissão do trabalho. Caso após a validação do trabalho esse apresentador
não puder mais comparecer, outro autor pode apresentar, porém deverá estar
inscrito no evento.
2.20. Todos os materiais produzidos sobre os resumos (anais, certificado,
dentre outros) serão reprodução fiel das informações submetidas pelo autor.
Portanto, não é possível proceder a alterações quanto à grafia do título, resumo
ou autores após a data limite para envio de trabalhos. Salientamos que as
informações fornecidas são de inteira responsabilidade do autor que submete o
resumo.
2.21. A Comissão organizadora do evento não será responsável pelos custos
de inscrição, transporte, hospedagem ou outros custos gerados para
apresentação de trabalhos em qualquer modalidade.
2.22. O envio do resumo representa um compromisso do(s) autor (es) de
apresentar o trabalho, se aceito, durante o evento.

2.23. Os trabalhos que não forem apresentados não serão incluídos nos anais
do evento.

