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Instruções para inscrição de trabalhos no 16º ENAST 

Serão aceitos apenas os trabalhos enviados através da ficha de inscrição no site do 

evento, até o dia 25 de outubro! Ao enviar um trabalho você receberá uma confirmação 

por email. 

 

CRONOGRAMA DE INSCRIÇÃO DOS TRABALHOS 

Abertura das inscrições 04/ago/2013 

Término das inscrições 25/out/2013 

Revisão e envio das versões finais dos trabalhos 27/out/2013 

Divulgação dos trabalhos aprovados 29/out/2013 

 

Itens da ficha de inscrição 

Seu nome (existe outro campo para os autores) 

 Nome de quem está inscrevendo o trabalho, não necessariamente o autor. 

Seu email 

 Email de quem está inscrevendo o trabalho. 

Telefone(s) 

 Telefone de quem está inscrevendo o trabalho. 

Possíveis áreas para o trabalho proposto 

 É necessário enquadrar o trabalho nesses temas: 

- Pesquisa amadora (fotometria, espectrometria, astrometria, observação visual 

sistemática etc) 

- Astronomia profissional / acadêmica 

- Ensino e divulgação científica 

- Instrumentação e ATM 

- Astrofotografia 

- Poluição luminosa (estudo e combate) 

IMPORTANTE: Para se inscrever em trabalhos na área de Pesquisa Profissional e 

Teoria, o candidato deverá obrigatoriamente estar cursando Graduação ou Pós-

graduação em Astronomia, ou então ser astrônomo profissional junto a 

instituições de pesquisa. 
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Modalidades de trabalho 

 O trabalho deve se enquadrar em uma dessas modalidades: 

- Palestra 

- Pôster 

- Mini-curso 

Público-alvo 

- Astrônomos amadores 

- Alunos do ensino fundamental e médio 

- Professores do ensino fundamental e médio 

- Alunos do ensino superior 

- Professores do ensino superior 

- Comunidade em geral 

Título do trabalho 

 Deve ter no máximo 80 caracteres. 

Sub-título do trabalho (se houver) 

Autor(es) / Instituição(ões) 

 Qual é ou quais são os autores do trabalho e suas respectivas instituições. 

Se palestra ou curso, palestrante(s) ou instrutor(es) presentes no evento 

 Informar quem vai apresentar o trabalho. 

Equipamentos e materiais necessários 

 Quais equipamentos e materiais são necessários para a apresentação do trabalho. 

Idioma da apresentação 

 IMPORTANTE: não haverá tradução simultânea. 

O idioma do trabalho deve ser um dos idiomas a seguir: 

- Português 

- Inglês 

- Espanhol 

Resumo (entre 100 e 500 palavras) 

 Contextualize e fale sobre o que se trata o trabalho, de forma clara e resumida. 

Sugestões de estudo e leitura para melhor entendimento do trabalho (quanto MENOS 

indicações melhor, e de fontes de linguagem acessível) 

 Sugestão de leituras para melhor entendimento do trabalho. Quanto menos 

referências melhor, mas observando se abrangem o suficiente.  
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Versão inicial do trabalho 

 Arquivo com o texto do trabalho. 

Após ter remetido o trabalho conforme as normas neste documento, o candidato 

receberá um email de confirmação de recebimento do trabalho por parte da Comissão 

Organizadora. Este email será a caracterização oficial que o trabalho foi recebido e que 

estará sob análise até o dia 27 de outubro de 2013.  

Não há limite de número de inscrições por autor. 

Os arquivos dos trabalhos devem ter no máximo 20Mb e devem estar em PDF, PPT, 

PPTX, DOC ou DOCX. 

Em caso de dúvida envie um email para inscricoes16enast@casb.org.br. 

Avaliação dos trabalhos inscritos 

Para garantir a qualidade da programação e a execução das apresentações dentro dos 

limites do tempo disponível, todos os trabalhos inscritos estarão sujeitos à aprovação 

pela Comissão de Assessoramento Técnico do 16º ENAST.  

A avaliação dos trabalhos, tanto na forma de apresentação oral como painel, será 

concluída até o dia 27 de outubro de 2013. Os autores de todos os trabalhos inscritos 

(tenham sido estes aprovados ou não) serão contatados até esta data, através de uma 

notificação oficial da Comissão Organizadora via e-mail e/ou telefone.  

A Comissão de Assessoramento Técnico, responsável pela avaliação e seleção dos 

trabalhos aprovados, será escolhida pelos organizadores do 16º ENAST entre pessoas de 

reconhecida competência e experiência em cada uma das áreas temáticas.  

Durante o período de avaliação dos trabalhos, os autores poderão receber emails da 

Comissão de Assessoramento Técnico, com a finalidade de esclarecer eventuais dúvidas 

e/ou correções que porventura sejam necessárias ao processo de avaliação do trabalho. 

As decisões do Comitê de Assessoramento Técnico sobre a aprovação ou não de 

qualquer trabalho não são recorríveis. 

 

 

* Normas baseadas nas normas do 14º ENAST 


