
 
 

EDITAL nº 01/2019 – Submissão de Trabalhos 
 

XI Chamada de Trabalhos 
 

XIV Semana de Petróleo e Gás SPE/UFRJ – 14ª SPETRO 
 
 

A comissão organizadora da XIV Semana de Petróleo e Gás torna público o presente              

Edital para a comunidade técnico-científica da área de Petróleo e Gás convidando-a,            

desta forma, à submissão de trabalhos na XIV SPETRO - Semana de Petróleo e Gás               

SPE/UFRJ, que sediará a XI Chamada de Trabalhos. O evento organizado anualmente            

pelos alunos da instituição tem por objetivo estimular a produção científica, aproximar a             

Indústria do meio acadêmico e, assim, divulgar as tendências do setor e suas novas              

tecnologias aos alunos, professores e profissionais do ramo. 

 

1. DOS PARTICIPANTES 

 

1.1. O presente edital não é exclusivo aos alunos da UFRJ. Os interessados em submeter              

seus trabalhos devem estar regularmente matriculados em qualquer Universidade         

reconhecida pelo MEC. 

1.2. Ao inscrever seu trabalho, o aluno, automaticamente, autoriza a 14ª SPETRO a            

utilizar sua obra em publicação impressa, digital, CD-ROM, veículos institucionais          

ou em qualquer outra forma de mídia. 

1.3. Caso o trabalho tenha múltiplos autores, deverá ser designado         

OBRIGATORIAMENTE um dos autores para a apresentação na ficha de inscrição,           

como mostrado a seguir: 

a) Autor representante 1: aluno de graduação ou pós-graduação que será o orador            

oficial da apresentação. 

b) Autor representante 2: aluno de graduação ou pós-graduação que estará apto a            

apresentar o trabalho na AUSÊNCIA do autor representante 1. 

spetro.artigos@petroleo.ufrj.br 



 
1.4. Não serão aceitos relatórios, traduções ou trabalhos que apresentem qualquer tipo           

de promoção comercial de determinada marca, produto ou empresa. 

1.5. A 14ª SPETRO não patrocinará qualquer despesa do(s) autor(es), empresa ou           

entidade, seja qual for sua natureza. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1. As inscrições de trabalhos técnicos serão feitas mediante o envio dos resumos pelo             

autor representante 1, com o assunto SUBMISSÃO DE TRABALHOS para o           

e-mail spetro.artigos@petroleo.ufrj.br, juntamente com o formulário de inscrição        

disponibilizado em www.spetro.org de 20 de setembro a 15 de outubro,           

conforme estipulado no item 7. Não serão aceitas inscrições fora do prazo. 

2.2. Para a submissão do resumo NÃO é necessário o pagamento da inscrição.            

Entretanto, aqueles que tiverem seus trabalhos classificados para a segunda fase,           

apresentação oral de trabalhos, deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição. 

2.3. Ao realizar o pagamento será necessário o envio do recibo para o e-mail             

spetro.artigos@petroleo.ufrj.br com o assunto RECIBO. Só serão confirmados para         

apresentação oral os trabalhos com o recibo do pagamento enviado. 

2.4. A taxa de inscrição no Concurso de Artigos é de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) para                 

alunos membros da SPE e R$ 50,00 (cinquenta reais) para não membros. A taxa              

cobre a inscrição no evento e a publicação do trabalho nos veículos de divulgação              

digital e impresso da 14ª SPETRO. 

 

3. DOS RESUMOS 

 

3.1. O resumo do trabalho inscrito na XI Chamada de Trabalhos deverá: 

a) Ser redigido em português ou inglês; 

b) Conter no máximo 500 palavras, seguindo a ABNT NBR 14724;Estar no           

formato PDF. 

spetro.artigos@petroleo.ufrj.br 
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3.2. O resumo deve ser capaz de definir o trabalho de forma clara e concisa, de modo                

que o avaliador consiga entender as motivações que levaram à sua elaboração, com             

seus devidos desenvolvimentos e conclusões. 

3.3. Serão aceitos somente trabalhos enviados em formato PDF. Todos os demais           

formatos de arquivos, inclusive os compactados, não serão aceitos. 

3.4. Qualquer alteração no resumo poderá ser feita mediante o envio de uma nova             

versão que descartará automaticamente a anterior e poderá ser feita até o último dia              

de inscrição, vide item 7. 

3.5. Os resumos dos trabalhos classificados para a segunda fase serão expostos no site             

www.spetro.org. 

 

4. DA AVALIAÇÃO 

 

4.1. A XI Chamada de Trabalhos se dará em 2 fases: 

a) Envio e seleção dos resumos pela banca avaliadora; 

b) Apresentação e avaliação oral dos trabalhos selecionados. 

4.2. O Comitê Técnico que avaliará os trabalhos submetidos será composto por docentes            

do ramo de Óleo e Gás. Podendo ter uma eventual participação de um ou dois               

representantes da Indústria. 

4.3. O Comitê Técnico reserva-se ao direito de recusar os trabalhos que não forem de              

interesse técnico-científico para a Chamada de Trabalhos da 14ª SPETRO. 

4.4. Os trabalhos aprovados serão apresentados de forma oral e presencial, durante a 14ª             

SPETRO, em formato PowerPoint estabelecido pela 14ª SPETRO. A apresentação          

deverá ter no máximo 15 minutos, com 10 minutos adicionais reservados para            

perguntas, feitas SOMENTE pela banca avaliadora. 

4.5. Não existe limite de número de trabalhos aprovados para a apresentação oral. 

4.6. A data e horário da apresentação de cada autor selecionado serão definidos após a              

aprovação dos trabalhos e será enviada por e-mail. 

4.7. Independentemente do horário da apresentação selecionado para cada autor,         

TODOS deverão estar presentes a partir do horário designado para a apresentação            

spetro.artigos@petroleo.ufrj.br 
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do primeiro autor. 

 

 

5. DA PREMIAÇÃO 

 

5.1. A premiação para o trabalho vencedor será de R$ 700,00 (setecentos reais) e para o               

trabalho que ficar em segundo lugar de R$ 300,00 (trezentos reais). 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

6.1. Todos os autores dos trabalhos enviados deverão concordar completamente com          

todas as disposições do presente edital na hora da inscrição.  

6.2. Os casos omissos deste edital serão julgados pelo Comitê Técnico, não sendo            

aceitos recursos posteriores. Em caso de dúvidas, entrar em contato através do            

e-mail spetro.artigos@petroleo.ufrj.br.  

6.3. Os certificados serão entregues no dia da apresentação.  

 

7. CALENDÁRIO 

 

Evento Data Informação adicional 

Envio do resumo e da 

ficha de inscrição 

Até o dia 15 de outubro 

de 2019 (terça-feira) 

E-mail com assunto 

SUBMISSÃO DE 

TRABALHOS para 

spetro.artigos@petroleo.ufrj.br. 

Prazo para entrega de 

resultados da Primeira 

Fase 

Até o dia 20 de outubro 

de 2019 

Os autores representantes dos 

resumos aprovados serão 

informados via e-mail. 

Segunda Fase – 

Apresentação Oral 

Dia 6 de Novembro de 

2019(quarta-feira) 

As apresentações ocorrerão 

durante a 14ª SPETRO. 

Premiação 8 de Novembro de 2019 Encerramento da 14ª SPETRO 
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