PRÓXIMOS PASSOS
TRABALHOS APROVADOS PARA AS SESSÕES TÉCNICAS (STs)
COBENGE 2022
Caro(s) Autor(es),
Se você teve seu trabalho APROVADO para publicação e apresentação em Sessão Técnica no COBENGE
2022, PARABÉNS!!!
Agora, pedimos a atenção para os próximos passos necessários para validar sua aprovação:
1. Fique atento às sugestões de correções e melhorias feita pelos revisores. Você terá ATÉ DIA 10 DE
JULHO para enviar o pdf com as alterações sugeridas, seguindo o roteiro: Acessar sua área restrita no
site da ABENGE > Artigos submetidos ao COBENGE 2022 > selecionar o artigo indicado > Reenviar
Arquivo.
Os trabalhos que não enviarem as correções serão publicados com a versão atual.
2. Para o artigo ser incluído nos Anais do COBENGE 2022 este deverá:
•
•
•
•

Estar ligado a UMA INSCRIÇÃO PAGA ATÉ 10/08/2022.
Cada inscrição dá direito à publicação de até dois trabalhos, exceto para os autores inscritos
na categoria estudantes de graduação, na qual cada inscrição dá direito a apenas um
trabalho;
Para a apresentação e publicação de trabalhos adicionais, deverá ser paga, para cada
trabalho adicional, uma taxa adicional equivalente a 50% do valor da inscrição na data deste
pagamento;
Informações sobre o processo de inscrição, encaminhar e-mail para
secretaria@abenge.org.br.

3. Para apresentação do artigo no COBENGE 2022 este deverá:
•
•
•
•
•

Ser apresentado por um dos autores ou um representante. Nota-se ainda que o respectivo
apresentador deverá estar regularmente inscrito no COBENGE 2022;
Pelo menos um dos autores ou o representante, estar logado e presente no dia e horário da
Sessão Técnica onde o artigo deverá ser apresentado;
As apresentações das Sessões Técnicas deverão ser pré-gravadas em vídeo, e o vídeo deve
ser enviado até dia 15 de agosto
O vídeo deve ter no máximo 10 minutos.
Seguir as orientações no manual para gravações de vídeo, disponível no link
https://drive.google.com/file/d/10F8my0IMoLrt5jYO0_gF3BbOzsTYVODc/view , ou na página
do COBENGE 2022.

Contamos com a sua participação no COBENGE 2022!
Atenciosamente,

Profª MSc. Silvia Costa Dutra, Prof. Dr. Marcello Nitz da Costa e Profª Drª Tânia Regina Dias Silva
Pereira
Coordenação Científica do COBENGE 2022

