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   EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 VI ENBOM/2020 

A sexta edição do Encontro Nacional de Bombeiras Militares (ENBOM) acontecerá 

entre os dias 04 a 06 de março de 2020, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.   

Os Encontros têm sido marcados por debates, palestras, exposições, produções 

acadêmicas, atividades esportivas e operacionais, com o objetivo de esclarecer 

significados, redescobrir sentidos, diagnosticar problemas, dividir experiências e unir 

esforços. 

Como princípio básico temos o entendimento e compartilhamento de fatos, ideias, 

ressignificações, desafios, perspectivas, direitos e deveres no que se refere à carreira das 

bombeiras militares em suas Corporações.  

Para tanto, uma das modalidades de abordagem é a apresentação de trabalhos 

acadêmicos relacionadas aos temas que envolvam a mulher em sua pessoalidade e no 

âmbito profissional.  

No IV ENBOM, teremos a oportunidade do envio de artigos para análise e seleção 

para premiação e publicação em revista digital como produção acadêmica e científica. 

Neste edital, encontram-se as regras e instruções para submissão de trabalhos à Comissão 

Científica.   

 

1- INSCRIÇÕES E PRAZOS   

1.1 As propostas para os trabalhos deverão ser submetidos do dia 20/01/2020 a 

10/02/2020. 

1.2 As inscrições dos trabalhos serão realizadas exclusivamente no site, com o 

devido envio do artigo para o e-mail vienbom2020@gmail.com. 

 

2- ORIENTAÇÃO AOS AUTORES   

2.1 Cada trabalho poderá ter até 3 (três) autores. 

2.2 Será aceito o envio do artigo, limitado a 01 (um) trabalho por autora, na área 

técnica escolhida.   
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2.3 Para a submissão do trabalho, a(s) autora(s) responsável(eis) deverá(ão) estar 

devidamente inscrita(s) no evento. 

2.4 A(s) autora(s) deverá(ão) enviar o trabalho com um codinome, a fim de não 

ser(em) identificada(s). 

2.5 Somente após o envio de e-mail pela Comissão, que a militar deverá enviar 

seus dados para os devidos fins. 

2.6 Os trabalhos aprovados serão inseridos na Revista Digital do VI ENBOM.   

3 - ORIENTAÇÕES PARA ENVIO DE TRABALHO  

3.1 Os trabalhos devem estar relacionados às diversas atividades desenvolvidas pelas 

bombeiras militares em suas Corporações e a aspectos de gênero e subjetividades 

correlacionados. 

3.2 Há normativas que regulam a elaboração de Artigo Científico e que devem ser 

seguidas; a seguir, as principais normas da ABNT relacionadas: 

a) NBR14724: sobre trabalhos acadêmicos; 

b) NBR10520: sobre citações;  

c) NBR6023: sobre referências; 

d) NBR6024: sobre a numeração das seções; e 

e) NBR 6028: sobre apresentação do resumo. 

 3.3 Configuração de página:  

a) Margens superior e esquerda: 3 cm;  

b) Margens inferior e direita: 2 cm;  

 

 

 

 

 

 

 

c) O mínimo de 08 (oito) e máximo de 15 (quinze) páginas;  
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CABEÇALHO 

 

 

INTRODUÇÃO 

         O presente trabalho tem 

por objeto... 

 

d) Nome das autoras (em número máximo de três) no início da página, à direita, seguido 

em linha inferior, da respectiva instituição e e-mail;  

e) Título: centralizado;  

f) Fonte Arial ou Times New Roman: tamanho 12, para o corpo do trabalho, e tamanho 

10, para notas de rodapé, citações diretas e legendas de figuras, gráficos e desenhos; 

g) Os títulos devem ser separados dos textos que os precedem ou sucedem por 2 espaços 

de 1,5 cm (desmarcar o espaçamento automático para manter o espaço 1,5 cm entre 

parágrafos); 

h) Espaçamento entrelinhas: 1,5 cm, para todo o corpo do trabalho, e simples, para as 

notas (nota de referência, de rodapé e remissivas); 

i) Recuo de parágrafo: 1,25 cm; 

j) Alinhamento de parágrafo: justificado; e 

l) Formato PDF. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Roteiro para Elaboração do Trabalho Científico 
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a) O trabalho deverá conter Título, Resumo, Introdução, Desenvolvimento, 

Considerações Finais/Conclusão, Referência Bibliográfica, seguindo Normas da ABNT;  

b) A introdução deve contemplar os motivos da escolha do recorte temático/objeto de 

trabalho, relevância, justificativa, objetivos e metodologia em um texto corrido em 

parágrafos, e não em tópicos; 

c) O desenvolvimento deve contemplar todos os dados encontrados e demais 

argumentos baseados em estatísticas, estudos científicos, dentre outros meios e hipóteses 

admissíveis, ampliados, conforme a necessidade da pesquisa; 

d) A conclusão não deve conter elementos novos, devendo apenas concluir as ideias 

apresentadas no desenvolvimento do trabalho; 

e) Qualidades Essenciais na Redação Científica:  

I. Correção: uso do padrão culto da língua;   

II. Concisão: síntese, breve, sem repetições;  

III. Clareza: transparência, organização do pensamento;  

IV. Objetividade: direto, sem considerações pessoais, redundâncias ou pleonasmos; 

V. Imparcialidade: sem motivações pessoais; 

VI. Precisão: exatidão e rigor; voltado para o tema; 

VII. Harmonia: ter ordem, consonância, coerência; 

VIII. Originalidade: singularidade, adaptado à realidade da Instituição; 

IX. Vigor: ter conteúdo, não fazer uso de superficialidades; e 

X. Simplicidade: compreensível.  

f) O que deve ser evitado:  

I. Frases longas;  

II. Erros ortográficos;  

III. Cópia literal (plágio é crime);  

IV. Erros gramaticais (concordância, conjugação, crase);  

V. Vícios de linguagem (pleonasmos, cacofonia); e 

VI. Uso de linguagem coloquial. 
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3.5 As inscrições dos trabalhos implicam na concordância pela(s) autoras(s) com as 

normas estabelecidas pela Comissão Científica para julgamento, bem como na autorização 

para sua reprodução por via impressa ou eletrônica em publicações de responsabilidade das 

entidades promotoras, realizadoras e/ou apoiadoras do VI ENBOM. 

3.6 Os casos omissos serão deliberados pela Comissão Científica. 

4- DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

4.1 A Comissão Avaliadora obedecerá aos seguintes critérios quanto à avaliação dos 

trabalhos enviados:  

a) relevância do trabalho;  

b) profundidade da análise;  

c) adequação metodológica à abordagem escolhida;  

d) originalidade da abordagem do tema;  

e) coerência no desenvolvimento e na organização do texto; e 

f) apresentação, citações, transcrições, notas e observações de referências completas 

das fontes e da bibliografia consultadas.  

4.2 Quanto aos critérios para desclassificação:  

a) a não observância de qualquer das exigências do Regulamento;  

b) prática de qualquer ato que possibilite a identificação do autor no corpo do texto, 

a fim de garantir a isonomia e imparcialidade do processo;  

c) divulgação prévia do trabalho; e 

d) identificação de plágio.  

4.3 Caberá à Comissão Científica selecionar 05 (cinco) trabalhos para publicação na 

Revista Digital do VI ENBOM.  

5 - RESULTADO  

O resultado dos trabalhos selecionados será divulgado na Cerimônia de Encerramento 

e Premiação do VI ENBOM, no dia 06/03/2020.   
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6- CRONOGRAMA  

De 20/01/2020 a 
10/02/2020 

Submissão dos trabalhos 

De 11/02/2020 a 
17/02/2020 

Avaliação pela Comissão Científica Avaliadora 

Dia 18/02/2020 
Comunicação aos autores sobre a aprovação dos trabalhos, com possíveis 

solicitações de ajustes 

De 18/02/2020 a 
20/02/2020 

Prazo para envio de ajustes finais no artigo, caso solicitado pela Comissão 
Científica 

Dia 06/03/2020 Divulgação oficial dos trabalhos selecionados  

 

7 - DISPOSIÇÕES GERAIS  

Os casos omissos deste Edital serão analisados e dirimidos pela Comissão Científica 

do VI ENBOM.  

 

Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2020.  

 

Kellen Cristine Nunes Salles – Ten-Cel BM QOC/01 
Coordenadora da Comissão Científica do VI ENBOM 

 

 

Larissa Scabello Araújo Guimmarães – Ten-Cel BM QOS/Dent/00 
Membro da Comissão Científica do VI ENBOM 

 

 

Patricia Araujo Correa – Ten-Cel BM RR QOS/Med/97 
Membro da Comissão Científica do VI ENBOM 

 

 

Andreia Pereira Escudeiro – Cap BM QOS/Med/08 
Membro da Comissão Científica do VI ENBOM 

 

 

Jayra Ypiranga Benevides – 1º Sgt BM Q02/02 
Membro da Comissão Científica do VI ENBOM 
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