
 

EDITAL V - ACADEMIC WORK EXPOSURE - AWE  



 



 Encontro de Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo  ENGEP 

 Academic Work Exposure 

EDITAL N° 02  SUBMISSÃO DE RESUMOS 

O X  Encontro de Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo, através dos 
alunos do Capítulo de Estudantes da SPE-UENF/LENEP, torna pública a abertura das 
i  Academic Work Exposure.  

 

1. DO EVENTO 

  

1.1. O ENGEP é um evento de caráter técnico-científico organizado por alunos e 
professores, que ocorre anualmente e busca apresentar à comunidade acadêmica 
e ao setor produtivo, os mais recentes avanços, tendências tecnológicas e linhas 
de pesquisa da área de E & P de petróleo.   

1.2. Academic Work Exposure vem para acrescentar ao evento a integração, trocas de 
experiências e intercâmbio acadêmico e científico entre pesquisadores atuantes no 
país.  

1.3. Ao inscrever seu trabalho, o(s) autor(es) estará(ão) automaticamente autorizando o  
X  ENGEP utilizar a obra de sua autoria, em publicação impressa, digital, CD-
ROM, em seus veículos institucionais ou em qualquer outra mídia. 

1.4. O X  ENGEP não será responsável por qualquer despesa do(s) autor(es), 
empresa ou entidade. 

1.5. Trabalhos com múltiplos autores deverão ser submetidos pelo autor representante. 

1.6. Só será aceito um autor representante. 

 

2. CATEGORIAS  

 

2.1. Os trabalhos submetidos serão julgados em duas categorias separadas: graduação 
e pós graduação (mestrado e doutorado).  

2.2. A categoria do trabalho submetido na ficha de inscrição deve ser a mesma do autor 
representante. 

2.3. Caso selecionado, o autor representante deverá apresentar comprovação da 
regular matrícula em universidade reconhecida pelo MEC, de todos os autores 
quando da realização do trabalho, comprovando a categoria declarada. 

 



3. REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

 

3.1. O trabalho inscrito deve ser produto de pesquisa acadêmica e orientado por 
professor responsável. 

3.2. O estudante inscrito deve ser graduando ou pós-graduando da instituição ou 
externo, regularmente matriculado no semestre letivo atual. 

3.3. A inscrição no evento implicará o conhecimento e a tácita aceitação das condições 
estabelecidas no inteiro teor deste edital, sendo eliminadas as inscrições que não 
estiverem de acordo com as premissas aqui expressas. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

 

4.1. As inscrições estarão abertas até o dia de julho d . 

4.2. As inscrições de trabalhos técnicos serão feitas mediante o envio da sinopse 
estendida, como descrita no item 5, para o e-mail 
programacao.engep@lenep.uenf.br . 

4.3. O e-mail deve ter como título SUBMISSÃO DE RESUMO, ter em anexo o resumo 
do trabalho, o autor representante designado e o comprovante de pagamento da 
inscrição do autor representante no X  ENGEP. 

 

5. NORMAS PARA A ELABORAÇÃO E SUBMISSÃO DOS RESUMOS  

 

5.1. As normas devem seguir o Modelo de resumo para o ENGEP , pode ser 
baixado no site engep.com. 

5.2. Só serão aceitos os trabalhos que forem enviados por e-mail no formato PDF. 
Todos os demais formatos de arquivos, inclusive os compactados, serão 
desconsiderados.  

5.3. Os escolhidos para a apresentação dos banners deverão seguir as orientações em 
anexo (modelo e especificações). 

 

 

 

 

 

 



6. DA SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

 

6.1. Os trabalhos serão selecionados por uma comissão própria, destinada para esse 
fim, que se reserva ao direito de recusar os trabalhos que não forem de interesse 
técnico-científico para mostra de trabalhos do X  ENGEP.  

6.2. O trabalho inscrito deve atender a critérios de qualidade, sendo necessariamente 
todos relacionados ao setor de Petróleo e Gás. Além de apresentar características 
como originalidade, coerência, consistência, fundamentação teórica e rigor 
metodológico. 

6.3. A seleção dos trabalhos será baseada na análise dos resumos recebidos.  

6.4. Os revisores tem autonomia para reclassificar o tema/subtema selecionado pelo(s) 
autor(es), até dia 10 de agosto.  

6.5. Os autores dos trabalhos aprovados receberão confirmação de aceitação via e-
mail até o dia 10 de agosto, com informações sobre data e horário da 
apresentação, e demais considerações que se mostrarem necessárias.  

6.6. O número de trabalhos selecionados para apresentação será definido pela banca 
julgadora no momento da seleção.  

6.7. Os trabalhos aprovados serão apresentados oralmente, com auxílio de um banner. 

6.8. Cada apresentação oral poderá ser de, no máximo, 15 minutos. 

6.9. Apenas será avaliado o primeiro resumo enviado, ou seja, outras versões do 
mesmo trabalho serão desconsideradas.   

 

7. O trabalho não selecionado não será devolvido ao autor e não constará na 
programação do evento.  

 

7.1. Em caso de dúvida, entre em contato através do e-mail 
programacao.engep@lenep.uenf.br.  

 

8. DA PREMIAÇÃO  

 

8.1. Haverá premiação de acordo com o nível hierárquico das categorias. 

8.2. Trabalhos concorrentes na categoria de graduação 

8.2.1. Prêmio único no valor de R$ 300,00. 

8.3. Trabalhos concorrentes na categoria de pós-graduação. 

8.3.1. Prêmio único no valor de R$ 450,00. 



9. TEMA   

 

9.1. A exposição de trabalhos no X  ENGEP contemplará qualquer tema relacionado 
às Engenharias e Geociências, sendo necessariamente todos relacionados ao 
setor de Petróleo e Gás, tanto socialmente, como econômica, política, ambiental e 
tecnicamente.  

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

10.1.1. Todos os autores dos trabalhos enviados deverão estar cientes de tal 
inscrição.  

10.1.2. A impressão do banner será de responsabilidade dos participantes, 
em modelo a ser enviado pela Comissão Organizadora.   

10.1.3. Os casos omissos deste edital serão julgados pela Comissão 
Organizadora do X  ENGEP, não sendo aceitos recursos posteriores.  

10.1.4. A Comissão Organizadora se reserva no direito de cancelar o edital a 
qualquer momento sem aviso prévio. 

10.1.4.1. Caso ocorra o cancelamento do edital o concorrente terá direito a 25% 
de ressarcimento do valor referente a inscrição. Caso o participante tenha 
escolhido o PACOTE 5 como forma de inscrição. 

10.1.4.2. Caso ocorra o cancelamento do edital o concorrente terá direito a 
100% de ressarcimento do valor referente a inscrição da atividade. Caso o 
participante tenha escolhido pagar a apresentação de trabalhos 
separadamente no formato de atividade. 

10.1.5. A inscrição no concurso descrito implica na aceitação completa deste 
edital. 

 

 


