VI Encontro Sanjoanense de Engenharia e Tecnologia
19 a 22 de agosto de 2019 - São João da Boa Vista - SP

Instruções para Submissão de Trabalhos para o
ENSET 2019
Primeira Autora 1 (a, b)
Segundo Autor 2 (b, c)
Outra Autora 3 (a, c, d)
Mais U.M. Autor 4 (b)
a

Departamento Exemplo, Universidade Tal, Endereço da Universidade Tal
Departamento Modelo, Universidade Nova, Endereço da Universidade Nova
c Centro de Pesquisa, Universidade Ótima, Endereço da Universidade Ótima
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Introdução

Este é o modelo para submissão de trabalhos para apresentação em formato de painel no ENSET 2019.
Poderão ser submetidos trabalhos de pesquisa e extensão, em nı́vel de graduação e pós-graduação, em
engenharia, tecnonogia e áreas afins. Os trabalhos submetidos poderão estar em qualquer etapa do se
desenvolvimento, isto é, poderão ser apresentados resultados preliminares ou finais.
A submissão deverá ser realizada na forma de resumo expandido, em Português, que não deve
exceder três páginas, incluindo as referências, e deve ressaltar os objetivos, metodologia, resultados e
conclusões. Cada um desses tópicos poderão ser divididos em parágrafos, formando um texto corrido,
ou divididos em seções, como no presente modelo.
Os trabalhos submetidos que não respeitem a formatação final do texto produzida por este padrão
serão rejeitados pelo Comitê Editorial do evento. Para que os trabalhos submetidos sejam publicados
nos Anais do Evento é necessário que o autor-apresentador tenha pago a taxa de inscrição até a data
definida no crograma do evento.
Solicitamos que não sejam alteradas as configurações de tamanho e fonte pré-determinadas deste
modelo.
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Equações, Tabelas, Figuras e Referências

As equações serão numeradas sequencialmente no texto, com a numeração à direita para identificá-las
sempre que for necessário mencioná-las no texto. Por exemplo, a equação do calor é da da pela Eq. 1
a seguir.
∂u
− ∆u = f ,
em Ω.
(1)
∂t
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Os autores podem introduzir tabelas e figuras em seus textos, desde sejam imprescindı́veis ao texto
e desde que o resumo expandido exceda três páginas, incluindo as referências. As tabelas e figuras
devem ter legendas e devem ser mencionadas no texto. A Fig. 1 apresenta um exemplo de inclusão
de figuras. utilizando-se a seguinte estrutura:

Figura 1: Logo do ENSET.
Para a confecção das tabelas, observe o exemplo da Tabela 1, conforme segue.
Tabela 1: Dados coletados.
Amostra Valor 1 Valor 2
1
1110,1
457,9
10,1 7876,2
2
23,11
896,1
3
As referências devem estar em ordem alfabética pelo sobrenome do primeiro autor e dos demais,
se necessário, usando-se, ainda, ordem cronológica, para trabalhos de um mesmo autor. Trabalhos
dos mesmos autores, publicados no mesmo ano, devem ser listados utilizando-se a ordem alfabética
do tı́tulo do trabalho. Basicamente, as referências devem conter as iniciais dos nomes dos autores,
sendo escrito, por extenso, apenas o último sobrenome. Em seguida, o tı́tulo do trabalho e o tı́tulo
da publicação (revista, livro, dissertação, tese, anais de evento), volume, páginas, ano e DOI (se for o
caso) ou ISSN (se for o caso).
A seguir, seguem instruções para diversos tipos de publicações:
• Quando forem citadas mais de três referências, em sequência, deve-se usar, por exemplo, [4, 5,
7, 9];
• Se artigo, após o tı́tulo da publicação (em itálico) deve vir o volume e as páginas correspondentes, seguidos do ano, conforme as referências [5, 7]. Trabalhos aceitos, mas não publicados,
devem ser citados conforme mostrado na referência [2]. Não havendo DOI, coloque-se (to
appear);
• Se capı́tulo de livro, após o tı́tulo da publicação, deve vir o tı́tulo da série (quando aplicável), o
número do capı́tulo e o volume, como na referência [3];
• Dissertações, teses e similares devem seguir o padrão das referências [4, 8];
• No caso de livros, deve-se seguir o padrão da referência [6], para aqueles publicados dentro de
uma série, ou [1];
• Trabalhos publicados em anais de eventos devem seguir o padrão da referência em [9].
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Teoremas, Corolários e Outros Ambientes Úteis

Teoremas, lemas, proposições, corolários, definições e observações serão automaticamente numerados por seção, conforme os exemplos dados.
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Teorema 3.1. Primeiro teorema desta seção.
Proposição 3.1. Primeira proposição desta seção.
Definição 3.1. Primeira definição desta seção.
Observação 3.1. Primeira observação desta seção. As mesmas regras aplicam-se para a introdução
dos primeiros Lema, Corolário e Exemplo. No modelo em LaTeX, veja o arquivo enset.cls.
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Conclusões

Resumir, em linhas gerais, as principais conclusões do trabalho.

Agradecimentos (opcional)
Apresentar os agradecimentos às pessoas e instituições e agências de fomento pertinentes.
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