SIMEA 2018 – XXVI Simpósio Internacional de Engenharia Automotiva
“A Rota para o Futuro da Mobilidade no Brasil”
Data: 1 e 2 de agosto de 2018
Local: Centro de Convenções Rebouças

CHAMADA DE TRABALHOS
Serão aceitas propostas de artigos técnicos sobre todos os assuntos relacionados com a
Engenharia Automotiva, agrupados nos seguintes grandes temas:
•

Combustíveis, Biocombustíveis e Lubrificantes e Aditivos

•

Emissões, Inspeção Técnica Veicular

•

Ensaios e Simulações (Confiabilidade, Simulações, Fadiga)

•

Materiais e Reciclagem

•

Motores e transmissões

•

Manufatura e Processos (Processos, Produção, Qualidade)

•

Projeto e Tecnologia do Veículo (Chassis e Carroceria, Conforto/NVH, Design e
Ergonomia, Conectividade, Gestão de Projetos, Suspensão e Pneus)

•

Segurança Veicular

CALENDÁRIO
Data Limite para Submissão dos resumos: 26/03/2018
Aprovação dos resumos: 16/04/2018
Envio do trabalho final: 15/05/2018
Divulgação da aprovação do trabalho: 29/06/2018
RESUMOS - INSTRUÇÕES
As normas para a submissão de um resumo são as seguintes:
SUBMISSÃO DO RESUMO
Os autores deverão preencher o formulário de inscrição apresentando um resumo com no
máximo 1.300 caracteres.
O resumo deverá ser inédito e deverá ser elaborado em inglês (obrigatório) e em português
(opcional).
A aprovação do resumo será notificada aos autores posteriormente, através de e-mail e site.
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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
A avaliação dos resumos e dos trabalhos finais será feita levando em consideração os
seguintes aspectos:
•

O artigo deve ser inédito, ou seja, não deve ter sido publicado em outro Congresso ou
publicação técnica;

•

O conteúdo do artigo deve ser técnico, não havendo propaganda de produtos, marcas e
nomes de empresas;

•

A organização do artigo é fundamental para a análise, e o trabalho deverá seguir o modelo
apresentado;
O artigo deve ser inovador, com alguma novidade técnica ou científica, além de ser voltado à
área da mobilidade.
DIREITOS AUTORAIS
Para que os trabalhos finais possam ser publicados em formato PDF no sistema open access
Blucher Proceedings, solicitamos aos autores a autorização para a divulgação.
A autorização deverá ser realizada por meio da assinatura dos autores no termo que será
emitido pela AEA.
PREMIAÇÃO
Os artigos técnicos apresentados serão avaliados pela Comissão Técnica e pelos participantes
do evento. Os melhores trabalhos serão premiados pela AEA.
Para informações adicionais, contatar:

AEA - Associação Brasileira de Engenharia Automotiva
Rua Salvador Correia, 80 - Aclimação
São Paulo - SP - 04109-070
Tel.: (011) 5908-4043
E-Mail: eventos@aea.org.br
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