Re gras Ge rais

O artigo deverá ser enviado no formato .doc tendo, no máximo, 2 mb;
Lembre-se de apagar os metadados antes de submeter o arquivo, pois não pode conter
nomes de autores.
Um artigo poderá ter, no máximo, 5 autores;
Na versão completa do artigo, deve conter o título, o(s) nome(s) do(s) autor(es),
palavras-chave e resumo. Na versão não identificada, o artigo NÃO deve conter nome dos
autores.
O corpo do artigo deve ter, no máximo, 5.000 palavras e respeitar as regras de
formatação disponíveis no site do evento e no modelo de artigo, sob pena de ser desconsiderado.
Somente serão aceitos para avaliação os artigos que se enquadrem em uma das Áreas e
subáreas do IX SEPRONe & VIII SEPVASF e que sigam o Modelo de Formatação de
Artigos padrão;
Os trabalhos serão submetidos exclusivamente pelo sistema de submissão do evento,
impreterivelmente até às 23:59 (horário oficial de Brasília), do dia 26 de janeiro de 2018.

Limite s de Submis s ão e Aprovação


Sessão Temática Oral ou Pôster.

Não há limite para o número de artigos a serem enviados, porém, no má ximo
cinco artigos serão aprovados por autor (não importando em qual relação de
autoria);
Serão selecionados os artigos com nota de avaliação mais alta, independ e nte
de manifestaç ão do (s) autor (es) para alteração;
Não serão alteradas autorias (inclusões ou exclusões de autores) após o
encerramento do processo de submissão.
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A publicação dos artigos aprovados somente será realizada mediante o
atendime nto a seguinte metodologia :

a) Artigos com até três autores: ao menos um dos autores deve realiza r
a inscrição no evento;
b) Artigos com até cinco autores: pelos menos duas inscrições devem ser
efetuadas;

Os artigos deverão ser inéditos e de autoria dos autores para fins de
publicação

no IX SEPRONe & VIII SEPVASF. A responsabilidade

ineditis mo

e autoria é exclusiva

sobre

dos autores, sob pena de impedime nto

de

apresentações futuras no IX SEPRONe & VIII SEPVASF ou outras sanções lega is
que se aplique m.

A organização

do evento condena ações que possam ser

consideradas cópia, plágio ou equiva le ntes.
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