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APRESENTAÇÃO 

O I Congresso Amazônico de Engenharia Química (I AMAZON-EQ) é um evento que 

visa promover uma forte inter-relação entre cientistas, professores, estudantes e profissionais 

da Engenharia Química e de Áreas Afins, da Região Amazônica, com a comunidade científica 

de todo o país atuante nesta área de conhecimento. 

Em 2019, o AMAZON-EQ estará na sua 1ª edição e será organizado pela 

Coordenação do Curso de Engenharia Química da Universidade do Estado do Amazonas 

(UEA) com a participação direta das Coordenações de Engenharia Química do: 

 Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA, e da; 

 Universidade Federal do Amazonas – UFAM. 

Além do CEULM/ULBRA e da UFAM, o I AMAZON-EQ contará com a participação 

das seguintes instituições: 

 Universidade Federal do Pará – UFPA; 

 Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará – UNIFESSPA; 

 Universidade Estadual do Amapá – UEAP; 

 Universidade Federal do Maranhão – UFMA; 

 Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS; 

 Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. 

No contexto das áreas estratégicas definidas na Matriz Econômico-Ambiental do Estado 

do Amazonas, o evento contará com atividades de mini-cursos, palestras, mesas-redondas, 

visitas técnicas e sessões de apresentação de trabalhos na formal oral e em pôster, englobando 

as seguintes áreas temáticas: 

 ÁREA TEMÁTICA 1: 

o Biotecnologia e Bioeconomia 

o Produção de Bebidas 

 ÁREA TEMÁTICA 2: 

o Química Fina. 

o Fitocosméticos e Fitofármacos 

o Recursos Naturais (fruticultura, hídricos e biodiversidade) 

o Meio Ambiente 



 

 

 

 ÁREA TEMÁTICA 3: 

o Plásticos e Borracha 

o Novos Materiais: biocompósitos; compósitos avançados e metamateriais bio-

inspirados 

o Engenharia de Materiais 

 ÁREA TEMÁTICA 4: 

o Mineração 

o Petróleo e Gás 

o Energia 

 ÁREA TEMÁTICA 5: 

o Fenômenos de Transporte 

o Modelagem, Simulação e Otimização de Processos 

o Engenharia das Reações Químicas 

o Operações Unitárias 

o Termodinâmica 

O público-alvo é formado por estudantes de graduação e de pós-graduação, 

professores, pesquisadores e profissionais da área de engenharia química, química, engenharia 

de materiais, biotecnologia e demais áreas afins, em Manaus, da Região Amazônica e do 

Brasil. 

Portanto, a Comissão Organizadora convida o público em geral, sobretudo estudantes, 

professores,pesquisadores e profissionais da área Engenharia Química e Suas Áreas Afins, 

para participar do I AMAZON-EQ, que será realizado no período de 11 a 14 de novembro de 

2019, nas dependências da Escola Superior de Tecnologia (EST/UEA), situada na Avenida 

Darcy Vargas, 1200, Parque Dez, Manaus, Amazonas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. DA SUBMISSÃO E SELEÇÃO DE TRABALHOS 

 

1.1. Os trabalhos submetidos deverão ser TRABALHOS COMPLETOS baseados em 

Pesquisas Científicas em nível de Iniciação Científica, Trabalho de Conclusão de Curso, 

Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) e Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e 

Doutorado) nas Áreas Temáticas citadas acima. 

 

1.2. Os trabalhos serão aceitos em português, espanhol ou inglês e deverão estar associados a 

uma das áreas temáticas do I Amazon-EQ  

 

1.3. Os trabalhos devem ser inéditos e não serão aceitos descrições de projetos, intenções de 

trabalho ou revisões bibliográficas. 

 

1.4. Os trabalhos deverão ser padronizados conforme instruções no o modelo (template) 

disponível no site do evento. 

 

1.5. O Trabalho Completo (incluindo título, autores, instituições, palavras-chave, corpo do 

texto, referências e agências de fomento) deve ter no mínimo quatro e no máximo seis 

páginas (laudas). 

 

1.6. A submissão do trabalho deve ser realizada com: (i) o preenchimento e envio do 

Formulário de Submissão no site www.amazoneq2019.com, na aba "TRABALHOS" ; (ii) 

o envio de arquivo do seu Trabalho em formato PDF (máximo 10 MB) para o e-mail 

amazon.eq.2019@gmail.com e; (iii) o título do e-mail deve ser "TRABALHO 

COMPLETO I AMAZON-EQ". 

 

1.7. Não sendo necessário o pagamento da taxa de inscrição para submissão do trabalho. 

Além disso, ao submeter o trabalho, a preferência por apresentação oral ou pôster deve 

ser indicada. 

 

1.8. Um autor pode inscrever e apresentar até 2 trabalhos (autor principal), podendo ser co-

autor de outros trabalhos. 

 

http://www.amazoneq2019.com/


 

 

 

1.9. O período para submissão dos trabalhos será de 1° de setembro a 13 de outubro de 

2019. 

 

1.10. A Comissão Científica do I AMAZON-EQ será responsável pela avaliação dos 

trabalhos submetidos, que poderá aceitar, solicitar modificações ou recusar as 

submissões. A análise abrangerá o seguinte: 

a) Relevância: inovação e contribuição para a área do conhecimento; 

b) Originalidade do trabalho apresentado; 

c) Coerência relacionada aos objetivos propostos e resultados obtidos; 

d) Organização do texto e adequação às normas de submissão. 

 

1.11. A seleção dos trabalhos para as Sessões de Apresentação Oral será realizada 

pela Comissão Científica do I AMAZON-EQ e serão selecionados três (03) trabalhos por 

Área Temática.  

 

1.10. A lista final de todos os trabalhos aprovados será divulgada no dia 29 de outubro 

de 2019, no site do evento, indicando se o trabalho será apresentado no Formato 

Oral ou Pôster. 

 

1.11. Os autores que tiverem seus trabalhos aprovados deverão pagar a sua taxa de 

inscrição até o dia 05 de novembro de 2019 para que seus trabalhos sejam 

inseridos nos anais do I Amazon-EQ. 

 

1.12. Cada trabalho deverá ser submetido apenas uma vez, independentemente da categoria de 

preferência: oral ou pôster. 



 

 

 

 

2. DA APRESENTAÇÃO DE PÔSTER 

 

2.1. As apresentações de painéis ocorrerão no dia 14 de novembro para todos os trabalhos, 

das 16:00 às 18:00, no Centro de Convivência da EST-UEA. Durante este período, os 

membros da Comissão Científica farão a avaliação dos pôsteres. 

 

2.2. O apresentador do pôster deve estar presente no momento em que os avaliadores 

passarem pelo seu pôster, caso ele não esteja, o seu pôster não será avaliado. 

 

2.3. No seu respectivo dia de apresentação, o apresentador deverá comparecer ao local de 

apresentação às 15:00 e assinar a frequência com o membro da Comissão Organizadora 

responsável pela Apresentação de Pôsteres. 

 

2.4. A fixação e retirada do pôster é de responsabilidade do apresentador do trabalho, devendo 

fixá-lo no dia 14 de novembro, no período de 09:30 às 14:30 e retirá-lo até às 20:30. 

 

2.5. A Comissão Organizadora não se responsabiliza por danos, extravios, desaparecimentos 

ou qualquer fato que venha a ocorrer com os pôsteres ou quaisquer outros materiais 

utilizados nas apresentações. 

 

2.6. Não será disponibilizado equipamento multimídia para a apresentação de pôsteres. 

 

2.7. A produção do pôster é de inteira responsabilidade dos autores do trabalho e deve ter 

forma retangular com dimensões de 90 cm de largura por 120 cm de altura, em material, 

cores e estilo a critério dos autores. Os pôsteres deverão conter o logo do I Amazon-EQ. 

Um modelo básico (template) do pôster será disponibilizado no site do evento. 

 

2.8. O título deverá ser o mesmo utilizado na submissão do trabalho e deverá ser escrito em 

letras maiúsculas. A formatação do pôster deverá ser padronizada conforme template 

disponível no site do evento. 

 

 

 



 

 

 

3. DA APRESENTAÇÃO ORAL 

 

3.1. As sessões de apresentação oral serão no dia 14 de novembro para todos os trabalhos, 

no Auditório da EST-UEA, nos seguintes horários por Área Temática: 

a) Área Temática I: 10:30 às 12:00; 

b) Área Temática II: 13:00 às 14:00; 

c) Área Temática III: 14:00 às 15:00; 

d) Área Temática IV: 15:00 às 16:00; 

e) Área Temática V: 16:00 às 17:00. 

 

3.2. As sessões de apresentação oral contarão com três (03) trabalhos de suas respectivas 

Áreas Temáticas em cada horário, selecionados conforme informado nos itens 1.8 e 1.9. 

 

3.3.  Cada apresentador terá dez (10) minutos para apresentar seu trabalho, com tolerância de 

um (01) minuto (para mais ou para menos). 

 

3.4. Cada horário de apresentação de trabalho contará com dois (02) membros da Comissão 

Científica de sua respectiva Área Temática, que farão a avaliação do trabalho e, após 

tempo de apresentação, cada um destes membros terá 03 minutos para arguição.  

 

3.5. Cada sessão contará com um membro da Comissão Científica da respectiva Área 

Temática, que será o Mediador das sessões de apresentações orais. Esse mediador será 

responsável por organizar a execução da sessão, controlar o tempo de apresentação e de 

arguição, entre outras demandas que possam ocorrer durante a sessão. 

 

3.6. Todos os apresentadores deverão comparecer ao local de apresentação uma (01) hora 

antes do início de sua respectiva sessão oral e assinar a frequência com o Mediador. 

 

3.7.  A apresentação do trabalho no formato MS Powerpoint deve ser disponibilizada em um 

pendrive, até as 13:00 do dia 13 de novembro de 2019, na Secretaria do Congresso. 

 

3.8. Será disponibilizado equipamento multimídia (notebook e datashow) para as 

apresentações orais. 



 

 

 

 

4. DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

4.1. O período de inscrição para participação no I AMAZON-EQ será de 1° de setembro de 

2019 até 8 de novembro 2019 através do site do evento, mediante preenchimento de 

formulário próprio para inscrição.. Após esta data, as inscrições serão realizadas na 

Secretaria do Congresso, durante a realização do evento. 

 

4.2. O valor de taxa de inscrição no I AMAZON-EQ será de R$30,00 até 8 de novembro de 

2019 e de R$ 50,00 após esta data e somente na Secretaria do Congresso. 

 

4.3. O participante inscrito terá livre acesso às palestras e mesas redondas, poderá participar 

de um (01) mini-curso e submeter até dois (02) trabalhos. 

 

4.4. O investimento para o participante que desejar fazer dois (02) mini-cursos será R$ 20,00 

adicionados à taxa de inscrição definida no item 4.1, respeitando a data de 8 de novembro 

de 2019. Os horários dos mini-cursos selecionados não podem coincidir. 

 

4.5. Caso todos os mini-cursos tenham suas vagas ocupadas, ou seja, fiquem lotados, a taxa de 

inscrição permanece R$30,00 até 8 de novembro de 2019 e de R$ 50,00 após esta data. 

Assim, o participante inscrito terá livre acesso às palestras e mesas redondas. 

 

4.6. O pagamento das inscrições deverá ser realizado através do site do evento na aba 

“INSCRIÇÕES”, utilizando os botões que encaminharão o interessado para o site do 

PagSeguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1. A Comissão Organizadora se reserva o direito de cancelar, interromper, suspender ou 

adiar este processo, no todo ou em parte, em caso fortuito ou de força maior. 

 

5.2. Os autores dos trabalhos reconhecem e declaram, assumindo todas as responsabilidades 

legais, de forma irrevogável e irretratável, que todas as informações fornecidas são 

próprias e/ou referenciadas. 

 

5.3. A Comissão Organizadora é soberana nas suas decisões, inexistindo a possibilidade de 

recursos ou manifestações de qualquer espécie neste processo. 

 

5.4. Os casos omissos deste Edital serão analisados pela Comissão Organizadora. 

 

 

 

Comissão Organizadora do I Amazon-EQ 

Comissão Científica do I Amazon-EQ 

 

 


