
 

 

Chamada de Trabalhos Científicos 
COBENGE 2018 

 
Tema: Educação Inovadora para uma Engenharia Sustentável 
 
A Coordenação Geral do XLVI Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia e I Simpósio Internacional de 

Educação em Engenharia, realizados pela ABENGE, por meio de sua Coordenação Científica, torna pública a abertura do 
edital para submissão de trabalhos científicos, com vistas à publicação nos anais do COBENGE 2018. Tais trabalhos serão 
expostos em sessões técnicas ou em sessões de pôsteres e poderão tratar sobre os seguintes tópicos relacionados à 
Educação em Engenharia e Tecnologia: 

 
1. Métodos e Meios de Ensino/Aprendizagem: Inovação no ensino/aprendizagem; Estratégias pedagógicas; 

Avaliação de ensino e aprendizagem; Multidisciplinaridade e interdisciplinaridade. 
2. Projeto, Gestão e Avaliação de Cursos: Diretrizes curriculares e legislação; Projeto pedagógico de cursos; 

Gestão de cursos; ENADE e avaliação de cursos. 
3. Retenção e Evasão: Causas da evasão; Políticas para redução da evasão e retenção; Acolhimento e 

nivelamento; Orientação acadêmica. 
4. Formação Pedagógica dos Professores: Iniciativas inovadoras de formação; Iniciativas de internacionalização; 

Educação continuada; Capacitação docente; Avaliação docente. 
5. Indissociabilidade entre a Tríade: Ensino, Pesquisa e Extensão: Experiência dos grupos PET, EJ, IC, Monitorias 

e assemelhados; Formatos de gestão; Projetos que foquem em inovação no ensino/aprendizagem; A 
engenharia e a prática da pesquisa e da extensão. 

6. Formação Cidadã: Responsabilidade social e interação com a sociedade; Sustentabilidade; Pluralidade e 
diversidade; Mobilidade e acessibilidade. 

7. Educação a Distância e Formação Mediada por Tecnologia: Formação mediada por tecnologia; Prática 
laboratorial presencial, remota e simulada; Estratégias de avaliação. 

8. Interação com os Ensinos Fundamental e Médio: Relato de experiências; Formas de despertar vocações. 
9. Intercâmbio, Mobilidade Acadêmica e Dupla Diplomação: Mobilidade interna e externa; Dupla diplomação e 

reconhecimento de títulos; Intercâmbios. 
10. Temas Transversais 

 
Todos os autores dos artigos submetidos para o COBENGE 2018 devem estar cadastrados no site da ABENGE 

previamente. 
 
O trabalho submetido será classificado em uma das seguintes sessões, com vistas à apresentação durante o 

evento: Sessões Técnicas (ST); e Sessões de Pôsteres (SP). 
 
Ainda, os trabalhos deverão estar em conformidade com o Modelo de Submissão de Trabalhos (template  para 

submissão disponível no site do evento) e serem submetidos via sistema próprio – link de submissão disponível na área 
restrita do cadastrado no site da ABENGE. 

 
A decisão sobre o tipo de sessão (ST ou SP) na qual cada trabalho será classificado ficará sob a responsabilidade 

da Coordenação Científica e da Coordenação Geral do COBENGE 2018, sendo analisada a indicação dos autores. As 
instruções para apresentação nessas duas sessões serão enviadas juntamente com a divulgação do resultado da 
avaliação dos trabalhos. 

 



 

 

Os autores de cada trabalho submetido que for selecionado devem renunciar a seus direitos autorais 
patrimoniais em prol da publicação nos anais do evento, especificamente no que se refere à publicação em meio 
impresso e/ou divulgação do seu conteúdo pela internet. 

 
Após as submissões, a Coordenação Científica do COBENGE 2018 procederá à pré-seleção dos artigos recebidos, 

com base em critérios como: observância à formatação prescrita; coerência da conclusão com o desenvolvimento; 
originalidade dos argumentos e da abordagem; grau de reflexividade; consistência técnica; e qualidade da pesquisa. 
Não serão aceitas alterações, de qualquer natureza, nos artigos submetidos após o encerramento do processo de 
submissão. Os trabalhos que não atenderem à formatação estabelecida pelo COBENGE 2018 serão automaticamente 
rejeitados. 

 
O cronograma resumido para a submissão de trabalhos científicos é apresentado na Tabela 1. 
 

Tabela 1: Cronograma de submissão de trabalhos científicos para o COBENGE 2018. 

Submissão de trabalhos científicos De 22 de março de 2018 a 30 de abril de 2018 

Divulgação do resultado da avaliação dos trabalhos Até 29 de junho de 2018 

Prazo para pagamento de inscrição e validação de 
publicação dos artigos 

Até 20 de julho de 2018 

 
Observação 1: só serão publicados trabalhos com inscrições plenas pagas por pelo menos um dos autores. Cada inscrição plena dá 

direito à publicação de até três trabalhos. 

Observação 2: a apresentação dos trabalhos poderá ser feita por um dos autores ou um representante legal (mediante apresentação 
de Declaração assinada pelo autor) devidamente inscritos.  

Observação 3: não haverá distinção de mérito entre os trabalhos publicados em ST ou em SP. Em ambos os casos, artigos completos 
serão incluídos nos anais. 

Observação 4: caso haja mais de uma submissão de um mesmo trabalho, só será aceita a última versão encaminhada. 

Observação 5: não será permitido inclusões/exclusões/alterações de autores após o encerramento do prazo de submissão do artigo. 

 
A ABENGE e a Comissão Científica do COBENGE 2018 alertam para a responsabilidade sobre o ineditismo e a 

autoria ser exclusiva dos autores, ficando os mesmos sob o rigor das sanções legais que se aplicam às questões de plágio 
ou equivalentes. 
 

Essas datas foram determinadas considerando o prazo necessário para avaliação e divulgação dos resultados em 
tempo hábil para os autores poderem solicitar recursos junto às agências de fomento. Ressalta-se a importância do 
cumprimento dos prazos, uma vez que os mesmos não serão prorrogados. 

Salvador, 22 de março de 2018 
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UNEB 
Coordenação Científica do COBENGE 2018 
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