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A Coordenação do I Seminário de Logística e Manutenção Aeronáutica- SL&MA 2019, 

por meio da Coordenação de Seminários do Curso de Engenharia Aeronáutica da PUC Minas 

São Gabriel e do PAMA – Parque de Material Aeronáutico, torna pública a abertura da 

chamada para a submissão de resumos expandidos de trabalhos técnicos e científicos, com 

vistas à apresentação e, consequente, publicação nos anais do SL&MA 2019. Os trabalhos 

finais recebidos serão expostos em pôsteres e poderão tratar sobre temas relacionados ao 

setor aeronáutico e espacial: 

1. Gestão da Manutenção; 

2. Logística Aeronáutica; 

3. Sistemas Embarcados da Navegação e Comunicação; 

4. Estruturas Aeronáuticas; 

5. Sistemas de Propulsão;  

6. Hidráulica, pneumática e controle ambiental; 

7. Sistemas Aeroespaciais; 

8. Estudos de Casos. 

Todos os autores dos resumos submetidos para o SL&MA 2019 devem estar inscritos 

previamente. O resumo expandido submetido e aceito será classificado pela Comissão 

Avaliadora e serão apresentados em pôster durante o SL&MA 2019.  

O resumo expandido deve conter, no mínimo, 1.000 e, no máximo, 1.500 palavras, 

incluindo referências e notas; deve seguir as orientações de formatação desta chamada e as 

normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; deve ser encaminhado 

para slma@pucminas.br de acordo com as condições e datas expressas nesta chamada. 

Os autores de resumo submetido e selecionado deverão apresentar a respectiva 

versão completa do trabalho no prazo estipulado nesta chamada e, ainda, com a submissão, 

renunciam aos seus direitos autorais patrimoniais em prol da publicação nos anais do evento, 

especificamente no que se refere à publicação em meio impresso ou divulgação do seu 

conteúdo pela internet. 

Após as submissões, a Coordenação de Seminários procederá à pré-seleção dos 

resumos recebidos, com base nos seguintes critérios: observância à formatação prescrita; 

coerência e coesão da conclusão ou considerações finais com o desenvolvimento; 

originalidade dos argumentos e da abordagem; consistência técnica e relevância. Não serão 

aceitas alterações, de qualquer natureza, nos resumos submetidos após o encerramento do 

processo de submissão. Os resumos ou trabalhos que são atendam à formatação estabelecida 

pelo SL&MA 2019 poderão ser reapresentados, se corrigidos, de acordo com os prazos 

descritos na Tabela 1. 
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Tabela 1: Cronograma de submissão de trabalhos para o SL&MA 2019 

Período de submissão de resumos expandidos 01/03/2019 a 05/04/2019 

Envio do trabalho final 12/04/2019 

As inscrições serão gratuitas. Cabe ressaltar que a impressão do banner é de responsabilidade 

dos autores dos trabalhos aprovados. 

Observações: 

1. Somente serão publicadas as versões finais dos trabalhos recebidos; 

2. A inscrição plena dá direito à publicação de até dois trabalhos; 

3. A apresentação dos trabalhos somente poderá ser realizada por, pelo menos, um dos 

autores; 

4. Caso haja mais de uma submissão do mesmo trabalho, a última versão encaminhada 

substituirá a anterior. 

5. Não será permitido inclusões/alterações/exclusões de autores após a divulgação do 

resultado.  

Formatação dos trabalhos: 

 O trabalho deve ser apresentado em formato MS-Word, em páginas tamanho A4, com 

orientação retrato, margem superior e esquerda iguais a 3,0 cm, inferior e direita iguais a 2,5 

cm. Todo o texto, inclusive das notas e legendas, deve ser na fonte Times New Roman, corpo 

12, na cor preta e espaçamento 1,5 linhas em todo o documento. O alinhamento deve ser 

justificado, à exceção do título. As páginas devem ser numeradas acima e à direita, em 

algarismos arábicos. Citações, trechos de obras alheias, figuras, tabelas e gráficos devem seguir 

as normas da ABNT. O título deve ser centralizado, escrito em fonte Times New Roman, 

tamanho 14. Os nomes dos autores do trabalho devem ser colocados sob o título, com uma 

linha em branco para a separação, com identificação de todos os autores do trabalho, seguidos 

do e-mail e nome da respectiva instituição. Tabelas ou figuras devem apresentar qualidade 

necessária para a reprodução. As Palavras-chave devem ser colocadas na linha imediatamente 

abaixo do resumo e devem ser, no mínimo, três e, no máximo, cinco. As Referências devem 

conter a identificação de todas as obras mencionadas no texto ou utilizadas como fonte de 

pesquisa, obedecendo-se às normas da ABNT. 

Após aprovação do trabalho, será enviado por e-mail o modelo de formato do pôster 

para ser exposto no evento. Ao submeter um resumo expandido, os autores assumem a 

responsabilidade sobre o ineditismo e a autoria exclusiva sobre os trabalhos. Os trabalhos de 

melhor classificação pela Comissão Avaliadora serão avaliados para possíveis distinções e 

certificações. 

 

 

Programação Básica do I Seminário de Logística e Manutenção Aeronáutica: 
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Horário Atividades 

13h00 às 13h45 Credenciamento 

14h Abertura do Evento 

14h às 22h30 

 

Palestras 

Estandes de empresas 

Pôsteres de artigos 

 

Informações: slma@pucminas.br 

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2019. 

Coordenação de Seminários 

Prof.ª Jaqueline Mendes Queiroz 

jaquelinequeiroz@pucminas.br 


