
TRABALHOS TÉCNICOS 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS TÉCNICOS PARA O ENACOR 

Os trabalhos deverão ser enviados através do e-mail ctc@enacor.com.br, conforme estas 

instruções a seguir.  

Os trabalhos somente poderão ser enviados conforme orientações aqui descritas. 

Data limite para envio de trabalhos: 

• 20/09/2019 – Prazo final para a submissão dos trabalhos: Apresentação oral e/ou em 

Poster na 1ª ExpoEnacor (ver regras abaixo para a apresentação dos trabalhos); 

• 18/10/2019 – Prazo final para comunicação de aceite de trabalho completo (pela 

Comissão Técnico-Científica); 

• 25/10/2019 – Prazo final para reenvio de trabalho completo com as revisões 

incorporadas para Comissão Técnico-Científica; 

• Até 01/11/2019 – Organização pela Comissão Técnico-Científica de material a ser 

disponibilizado no site do Evento da Programação Técnica Científica para o 1ª 

ExpoEnacor; 

• 26 a 29/11/2019 – Evento: 21ª ENACOR / 1ª ExpoEnacor / 11ª TranspoQuip. 

• 27 e 28/11/2019 – Apresentação dos Trabalhos selecionados pela Comissão Técnica 

Científica em local a ser anunciado na programação 

• Para enviar o trabalho técnico, o autor apresentador deverá obrigatoriamente 

preencher a ficha de inscrição no site no congresso (clique aqui). O 

PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PODERÁ SER FEITO APÓS O ACEITE DE 

TRABALHO, não necessitando ser efetuado quando do envio do mesmo. 

• Os trabalhos deverão ser submetidos somente através do e-mail ctc@enacor.com.br. 

Não serão aceitos trabalhos encaminhados por outras vias. 

• Na efetivação da inscrição do autor/apresentador de trabalho, o mesmo deverá efetuar 

o pagamento da inscrição de pelo menos um dos autor(es) do trabalho, para poder ser 

validada a inscrição do trabalho que for aprovado. 

• Não há limite de envio de trabalhos por inscrição. 

• Os trabalhos completos já devem ser submetidos na primeira fase seguindo as 

orientações que seguem. A Comissão Organizadora irá notificar, via e-mail, apenas os 

autores dos trabalhos aceitos para publicação. 

• Todos os trabalhos serão avaliados por dois membros do Comitê Técnico – Científico. 

Caso haja divergência entre os pareceres, um terceiro membro da CTC será consultado 

para decidir o desempate. 

https://inscricao.abder.org.br/inscricao/index/evento/id/2/21-enacor-encontro-nacional-de-conserva%C3%A7%C3%A3o-rodovi%C3%A1ria


• O trabalho só integrará os Anais eletrônico ou será apresentado (se aprovado), após a 

inscrição paga de pelo menos um dos autores por trabalho. 

• Artigos de caráter comercial não serão aceitos, nem será permitido o uso de logotipo 

de empresas ou de nomes comerciais. Também serão rejeitados trabalhos que já 

tenham sido publicados em outros Eventos ou Periódicos. 

• O Comitê Técnico Científico definirá se o trabalho deverá ser apresentado oralmente 

em sala plenária a ser definida (ExpoEnacor), ou se será apresentado em pôster 

durante o evento em local próprio.  

• Ao enviar o trabalho, o autor deverá informar em qual temário o artigo se enquadra. 

Portanto, para envio dos documentos, via e-mail, os autores deverão nomear o arquivo 

anexado conforme instrução abaixo: 

o Nome do arquivo: “TEMÁRIO_DATA.DO.ENVIO” 

▪ Exemplo: “E_15.09.2019” 

Temário: 

A – Logística e Infraestrutura de Transporte; 

B – Questões Ambientais nos Projetos das Rodovias; 

C – Técnicas e Sistemas Modernos de Construção, Restauração e Conservação Rodoviária; 

D – Obras Especiais (Túneis, Pontes, Viadutos, etc.); 

E – Materiais de Pavimentação; 

F – Drenagem; 

G – Mobilidade Urbana e de Trânsito; 

H – Planejamento de Transportes; 

I – Dimensionamento de Pavimentos; 

J – Casos Práticos. 

 

 


