ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO

III Simpósio Internacional Network Science - SINS
CHAMADA DE TRABALHOS
O evento será realizado nos dias 20, 21 e 22 outubro de 2020 por videoconferência.
Neste ambiente pretende-se reunir pesquisadores, professores, alunos de
pós-graduação e público interessado no tema para debater as tendências da
Network Science (Ciência das Redes) e Data Driven no mundo que busca se
reinventar com a pandemia causada pela COVID-19.
O evento busca promover a troca de conhecimento e experiência nessas temáticas
tanto para a comunidade acadêmica e científica, como para a sociedade em geral,
mostrando-se como um ambiente aberto para a participação na forma virtual.
A programação inclui sessões tradicionais com debates promovidos por palestrantes
nacionais e internacionais reconhecidos em seus campos de atuação e
apresentação de trabalhos acadêmicos.
Regulamento para Submissão de Trabalhos
1. Temáticas: Os trabalhos, em forma de estudo de caso e artigo científico,
devem estar relacionados a uma das cinco temáticas:
1. Ciência das Redes
2. Big Data Estratégico
3. Ativos Intangíveis
4. Gestão do Conhecimento
5. Open Data
6. Data Driven
2. Categorias: Os trabalhos poderão ser apresentados em duas categorias:
a. Artigo Completo: artigo inédito, no mínimo 5.000 e no máximo 8.000 palavras, O
artigo pode conter até no máximo 05 (cinco) autores, com no máximo 15 (quinze)
páginas, considerando as referências em português ou espanhol, com resumo
estruturado em Português, Inglês e Espanhol.
b. Relato Técnico: pesquisa aplicada ou produção técnica que apresenta as
solução de problemas enfrentados pela organização, refletindo os fundamentos
das disciplinas e apresentando os resultados alcançados. O documento deve conter
até 12 páginas, incluindo bibliografia.

3. Critérios de Avaliação: O Comitê Científico levará em consideração para análise
de avaliação os seguintes requisitos:
●
●
●
●
●

Estreita observância às orientações desta Chamada;
Clareza quanto aos objetivos propostos;
Grau de alcance dos objetivos propostos;
Adequação com a temática central proposta para a Conferência e aderência
à temática escolhida; e
Qualidade geral do texto (equilíbrio entre profundidade/amplitude, estrutura
da apresentação, clareza de redação/correção gramatical).

4. Etapas de Submissão:
●

1 . Etapa: envio do Resumo Estruturado do Artigo em Português ou
Espanhol ou Inglês, mediante a seguinte estrutura:
● Título do Documento
● Palavra chaves: até cinco palavras
● Resumo do Artigo ou Relato Técnico (máximo 500 palavras)

●

2 . Etapa: Os melhores trabalhos em cada temática, segundo avaliação do
Comitê Científico, terão um painel para apresentação sob forma oral de 10
minutos por meio da videoconferência
● Todos os trabalhos aprovados pelo Comitê serão publicados nos
anais digitais do evento, desde que o documento na íntegra seja
enviado até a data divulgada pelos organizadores do evento.

●

3 . Etapa: uma vez aceito o Trabalho exige-se o envio do texto final completo
em português, espanhol ou inglês, com Resumo Estruturado em português,
espanhol e inglês conforme as especificações de cada categoria, 10 dias
antes do evento. Seguir template divulgado na Área de Submissão do Site do
Evento.

o

o

o

5. Datas Importantes
1o. Período de Submissão: 15 de julho a 20 de agosto de 2020
Notificação dos autores: 30 de agosto de 2020
2o. Período de Submissão: 20 de agosto a 20 de setembro de 2020
Notificação dos autores: 30 de setembro de 2020
Para mais informações contatar a Equipe Organizadora do Congresso através do
email sins@crie.coppe.ufrj.br

