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SEMINÁRIO DE ESTUDOS DO PODER AEROESPACIAL: 

Poder Aeroespacial do Futuro
 

25-26 nov. 2021 (evento online)

http://www2.fab.mil.br/unifa/index.php/seminario

EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS

1 Informações Gerais

1.1 As instruções aqui contidas se referem aos trabalhos científicos (artigos) que serão
inscritos,  analisados  pela  Comissão  Científica  do  evento  e,  caso  selecionados,
apresentados  no  Webinar  do  SEMINÁRIO DE  ESTUDOS  DO  PODER
AEROESPACIAL:  PODER  AEROESPACIAL  DO  FUTURO: organizado  pela
Universidade da Força Aérea (UNIFA) e publicados nas mídias disponíveis da UNIFA.
Podem  participar  da  seleção  de  trabalhos  discentes  e  docentes  de  cursos  de  Pós-
graduação, das Escolas de Pós-formação “Lato Senso” e pesquisadores ligados a outras
instituições ou autônomos.

1.1.1 Subtema 1:  Poder  Aeroespacial:  Desafios  para  a  Soberania,  Defesa  e
Desenvolvimento Nacional: Presentes  em todas  as  discussões  relativas  à  gestão do
Poder  Aeroespacial  brasileiro,  cada  um  dos  subtemas  abaixo  trazem  em  suas
“provocações” estimulantes, argumentações que deslindam ações pertinentes a melhor
condução do seu compromisso. A partir do entendimento do que vem a ser o Poder
Aeroespacial e suas propriedades, é possível indicar as suas capacidades de contribuição
nos diversos domínios do Estado.
1.1.1.1  -  O  Compromisso  do  Poder  Aeroespacial  com  a  Res  Publica:  o  Poder
Aeroespacial como um bem público;

1.1.1.2 - Recursos Materiais e Humanos: recursos finitos, tarefas infinitas;

1.1.1.3 - Ciência e Tecnologia, parceria com o Desenvolvimento: pesquisa e produtos de
alta complexidade;

1.1.1.4 - Espaço Aéreo: a última fronteira de um Estado soberano; e

1.1.1.5 - Automação e Inteligência Artificial no Poder Aeroespacial

1.1.2 Subtema 2: O uso Militar Pacífico do Espaço Exterior: O Espaço exterior, de
infinitos recursos e possibilidades de acesso e utilização, tornou-se, com o advento da
tecnologia, uma área com múltiplas possibilidades de exploração; desde a utilização de
engenhos  tripulados  ou  não,  o  aproveitamento  de  recursos  dos  corpos  celestes,
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pesquisas sobre o planeta, etc., tem ocupado fóruns de discussão, onde a agenda busca
um consenso que restringe o uso indiscriminado do ambiente sideral.

1.1.2.1 - Meio Século do Tratado do Espaço: A Carta Magna do Espaço;

1.1.2.2 -  Cooperação internacional para o uso pacífico do espaço: atores, hegemonia,
incertezas;

1.1.2.3 - Tratado da lua e demais corpos celestes: exploração ou preservação;

1.1.2.4 - Dominação ou multipolaridade: um discurso geo-político-espacial;

1.1.2.5 - O Acordo Artemis da NASA e as implicações para o Brasil; e

1.1.2.6 - A Geopolítica Aeroespacial: teoria e prática.

1.1.3 Subtema 3:  Conflitos Aeroespaciais do Futuro:  A literatura apresenta o ser
humano como uma figura inquieta, insatisfeita e inconformada,  sempre em busca de
algo  maior,  uma  curiosidade  sobre  tudo;  o  sentido  de  conquista  inclui-se  nessa
definição. De posse de artefatos bélicos cada vez mais letais, o ser humano avança sobre
regiões  até  então inexploradas;  contudo,  alicerçado pela  tecnologia,  foi  e  é  possível
alcançar fronteiras até então intransponíveis, alcançando o espaço exterior, criando uma
arena particular para suas disputas e conquistas. Altera-se pois a geopolítica, as novas
fronteiras,  traçadas  no imaginário tridimensional  do espaço abrem caminho para um
novo conceito de conflito, de previsão incerta mas esperada.
1.1.3.1 -A criação de uma Força Espacial: Motivação(ões), legítima(s) ou não?

1.1.3.2 -Diferença entre ter controle do espaço e ter controle físico sobre setores, como
em um conflito terrestre: o desafio de “ocupar” os trilhões de metros cúbicos do espaço;

1.1.3.3 - Tecnologias para atingir e neutralizar o adversário: engenhos satelitais letais e
suas intercolateralidades;

1.1.3.4  -  De onde  partiriam esses  engenhos?  Da  superfície  terrestre,  do  espaço,  de
plataformas e/ou asteroides? Como se defender?

1.1.3.5  -  Influência  dos  fenômenos  de  militarização  e  armamentização  do  espaço
exterior na guerra aeroespacial; e
1.1.3.6 - Tecnologias, Doutrinas e Estratégicas da Guerra Aeroespacial do futuro

1.1.4 Subtema 4:  O Desempenho Humano Combatente no Ambiente do Poder
Aeroespacial: Como será o combatente do futuro? Como será o teatro de operações do
futuro? Como serão as contendas no ambiente aeroespacial? Como esse indivíduo se
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comportará  diante  de  engenhos  com  performances  que  ultrapassam  limites  em
sequência?  Fisiologicamente,  emocionalmente,  ergonomicamente  falando,  de  que
sujeito  estamos  falando?  Essa  é  uma  área  de  discussão  sensível,  que  faz  do  seu
conhecimento uma vantagem significativa em um conflito nesse novo ambiente.
1.1.4.1  -  A  Higidez  do  combatente  em  um  ambiente  Aeroespacial:  a  interface
ergonômica;

1.1.4.2 - Os aspectos fisiológicos, psicológicos e outros, influência permanente sobre o
combatente: como desenvolvê-los e torná-los influência positiva?

1.1.4.3  -  Como  selecionar,  preparar  e  treinar  o  combatente  para  o  ambiente
Aeroespacial: um processo multidisciplinar; e

1.1.4.4 - O “desmame” pós-conflito aeroespacial: como recuperar o combatente de seus
traumas?

1.2  Ao  inscrever  seu  trabalho  científico,  o  proponente  estará  automaticamente
autorizando a UNIFA a utilizar a obra de sua autoria, em publicação impressa, digital,
internet, em seus veículos institucionais, documentos editados, ou qualquer outra mídia;
e

1.3 Os artigos deverão ser inéditos em relação a outros eventos (simpósios, congressos
ou  webinars)  ou  publicações  técnicas  ou  científicas,  nacionais  e  internacionais,  e
representar  uma contribuição real  ao desenvolvimento  dos temas aqui  descritos,  nos
eixos do Seminário, levando-se em conta os aspectos a seguir.

1.3.1 Categorias de artigos aceitos para publicação:

Os artigos submetidos não podem conter plágio. Qualquer citação ou trecho de outros
autores, devem ser referenciadas de acordo com as normas da ABNT, em respeito à
ética, bem como para evitar problemas judiciais. Os artigos submetidos destinam-se a
estimular a discussão e introduzir o debate sobre aspectos relevantes e inovadores, e
devem ser sustentados por padrões científicos e apresentar relevância quanto aos temas
abordados.  Poderão  ser  submetidos  artigos  de  todas  as áreas  científicas  –  Ciências
Humanas, Ciências Exatas e da Terra, Ciências da Saúde etc. –, desde que relacionadas
ao tema do evento. Os artigos poderão ser dos seguintes tipos:

a) Artigos originais: como o próprio nome indica, trata-se de artigos que resultam de
pesquisas  inéditas  e  que  possuem  conteúdo  inédito.  Os  mais  reconhecidos  são
resultados de pesquisa experimental, e podem incluir novos experimentos e descobertas
para o conhecimento humano. São bastante utilizados para pesquisas na área de saúde.

b) Artigos de revisão: são  resultados  de  pesquisa recente e original do(s) autor(es).
Trazem a proposta de rever, analisar e discutir conteúdos já publicados, podendo
tais  conteúdos  serem outros  artigos  científicos  já  escritos.  Adotam o método de
revisão.  Dentre os métodos,  incluem-se:  revisão integrativa (RI), revisão tradicional,
revisão  narrativa,  revisão  sistemática, metanálise,  metassíntese,  scoping  review,
mapping review, entre outros. 
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1.3.2 Quanto  aos critérios  de seleção,  a priorização adotada  resultará  da busca pelo
artigo que: 

a) Mostre o avanço de conhecimento científico;
b) Contribua para o avanço de pesquisas técnico-científicas na área abordada;

c)  Apresente qualidade científica, com método e análise apropriada para responder
à questão de pesquisa; 
d) Apresente rigor, originalidade e criatividade na apresentação dos resultados; 
e) Apresente relevância de interesse global; e
f) Siga as boas práticas recomendáveis para reportar os diferentes tipos de estudos

técnico-científicos, bem como a ética na pesquisa.

1.4  Não  serão  aceitos  traduções  e/ou  trabalhos  que  se  constituam  em  promoção
comercial de determinada marca, produto ou empresa.

1.5 Cada trabalho científico poderá ser submetido com no máximo 03 (três) autores.
Dentre esses 03 (três) autores,  01 (um) deverá inscrever-se como autor principal  (1º
autor). O autor principal (1º autor) poderá submeter no máximo 03 (três) trabalhos para
avaliação.

1.6 Será excluído o proponente que não cumprir o previsto em qualquer das etapas deste
Edital, independente do fato motivador. Não havendo 2ª chamada para qualquer uma
das etapas deste Edital.

1.7. O resultado da avaliação dos trabalhos, em cada uma das etapas do processo de
avaliação,  será  expresso  por  meio  dos  critérios  SELECIONADO  ou  NÃO
SELECIONADO.

1.8 A publicação dos trabalhos SELECIONADOS estará disponível no site do evento,
que conterá, na íntegra, todos os trabalhos selecionados.

1.9 Os arquivos da documentação enviados pelos proponentes NÃO SELECIONADOS
serão  eliminados  pela  Comissão  Científica  Avaliadora,  após  a  homologação  do
resultado deste Edital.

1.10 Características do e-mail de envio do Resumo:
1.10.1 No assunto do e-mail deverá constar: “[RESUMO]”
1.10.2 Qualquer dúvida em relação ao envio do resumo (Ex.:  inclusão ou exclusão de
autores,  alteração  no  título  do  resumo), entrar  em  contato  por  meio  do  e-
mail: seminario.unifa@fab.mil.br.  

2. Submissão de trabalhos

2.1 A submissão de trabalhos  será realizada  mediante  o preenchimento  da  ficha  de
inscrição de Resumo, disponível no site da UNIFA, e seu envio deve ser realizado até as
23h59min do dia 13 de outubro, até as 23h59min 15 de novembro de 2021, horário
de Brasília, para o e-mail informado no item 6 deste Edital.

2.2 São documentos necessários para inscrição de Resumo:

4

mailto:seminario.unifa@fab.mil.br


a)  Ficha de Inscrição: o modelo se encontra disponível no  site do evento, deverá ser
preenchida  e  encaminhada  para  o  e-mail do  evento:  seminario.unifa@fab.mil.br
(conforme item 6), sendo mandatório o preenchimento de todos os itens da ficha.

b)  Currículo  Lattes:  deve  ser  preenchido  diretamente  no  site  do  CNPq,  no  link
http://lattes.cnpq.br.  Não  serão  aceitos  currículos  em  outros  formatos.  O  link  para
acesso  ao  currículo  Lattes  do  candidato  deverá  ser  informado  no  campo  específico
existente  na  Ficha  de  Inscrição  de  Resumo.  Caso  o  proponente  não  disponha  de
Currículo  Lattes,  deverá  indicar  seu  endereço  de  ORCID,  através  do  link
http://www.orcid.org.

c) Resumo: a ser elaborado segundo as características abaixo (item 3.2). 

2.3 Todos os documentos especificados no item 2.2, nas alíneas de “a”, “b” e “c”, são
obrigatórios  e  de  responsabilidade  do  próprio  proponente,  devendo  ser  enviados  à
Comissão Científica Avaliadora do evento, pelo e-mail seminario.unifa@fab.mil.br, no
prazo definido neste Edital. A não apresentação dos documentos exigidos acarretará a
não homologação da inscrição e consequente exclusão do proponente. 

2.4 A Comissão Científica Avaliadora do evento enviará uma mensagem padronizada, a
cada candidato, acusando o recebimento da mensagem de inscrição, num prazo de até
72 (setenta e duas) horas, para posterior conferência e possível homologação.

2.4.5 O proponente que não receber a confirmação de recebimento de sua mensagem de
inscrição,  no  prazo  de  72  (setenta  e  duas)  horas,  deverá  entrar  em contato  com a
Comissão Científica  Avaliadora  do evento  no prazo de um dia útil  para  receber  as
instruções de comprovação do envio através do e-mail: seminario.unifa@fab.mil.br.

3.  Apresentação do Resumo

3.1  Somente  serão  aceitos  resumos  que  forem enviados  no  formato  pdf.  Todos  os
demais formatos de arquivos, inclusive compactados, não serão aceitos.

3.2 Características do Resumo:

3.2.1 Deverá ser redigido em até 500 palavras, no idioma português ou inglês, em que o
texto for submetido,  em espaçamento um entre as linhas e com a fonte Times New
Roman tamanho 12 (sem espaço entre parágrafos, em texto corrido). Não deverá conter:
citações de autores, local e ano da coleta de dados e siglas. 

3.2.2 O Resumo deverá conter: Objetivo, Metodologia utilizada, Resultados (quando for
o caso) e Conclusões/Recomendações/Considerações finais. O Objetivo deve ser claro,
conciso e descrito no tempo verbal infinitivo. A Metodologia utilizada deve expressar o
tipo  de  estudo,  amostra,  variáveis,  instrumentos  utilizados  na  pesquisa  e  o  tipo  de
análise.  Os  Resultados,  quando  aplicáveis,  devem  ser  concisos,  informativos  e
apresentar  os  principais  resultados  descritos  e  quantificados,  inclusive,  se  houver
pesquisa  de  campo,  informar  as  características  dos  participantes  e  análise  final  dos
dados.  As Conclusões/Recomendações/Considerações  finais devem  responder
estritamente ao objetivo, expressar as considerações sobre as implicações teóricas ou
práticas do estudo e as suas principais contribuições para o avanço do conhecimento
científico e/ou para conhecimento/desenvolvimento do tema tratado.
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3.3 Nenhuma referência aos nomes dos autores, suas entidades ou endereços poderá ser
feita em nenhuma página do Resumo.

4. Avaliação, Seleção e Prazos

4.1 A relação dos resumos SELECIONADOS será disponibilizada no site do evento, no
dia 18 de novembro de 2020.

4.2  Os  autores  dos  trabalhos  selecionados  deverão  enviar  para  o  e-mail:
seminario.unifa@fab.mil.br,  até  as  23h59min,  horário de Brasília,  até o dia 23 de
novembro  de  2021,  a  versão  completa  de  seus  trabalhos,  considerando  que os(as)
autores(as)  poderão  ajustar  seus  resumos  inicialmente  apresentados,  devido  às
observações dos(as) professores(as) avaliadores(as).

4.3 Somente serão incluídos, na programação oficial e programados para apresentação,
os trabalhos completos que atenderem aos critérios constantes no presente Edital.

4.4 Autores que não atenderem aos critérios acima não terão seus trabalhos incluídos no
programa oficial e nem programados para apresentação.

4.5  Autores  que  tiverem  seus  trabalhos  selecionados  comprometem-se  a  elaborar  e
encaminhar a versão completa (conforme critérios definidos no item 5), bem como sua
apresentação para o e-mail seminario.unifa@fab.mil.br. 

4.6  Os  trabalhos  que  não  forem  encaminhados  em sua  versão  completa  (conforme
características  definidas  no  item  5),  e  com  sua  respectiva  apresentação,  não  serão
incluídos  no  registro  impresso/digital  do  evento,  que  poderá  ser  disponibilizado  em
formato de anais.

5. Instruções para a versão completa dos trabalhos e sua respectiva apresentação

5.1 O trabalho em sua versão completa deverá conter:

5.1.1. TÍTULO do trabalho (o mesmo informado na ficha de inscrição): máximo de 12
palavras, em negrito, centralizado.

5.1.2.  AUTOR(ES):  no  caso  de  02  (dois),  ou  03  (três) autores, posicionar  o  autor
principal primeiro, alinhado à direita, espaço interlinear 1,0. Na referência do tipo “nota
de rodapé”, correspondente a cada autor, indicar: nome, formação, instituição e e-mail
de contato; experiência/títulos principais do autor e e-mail. Máximo de 03 (três) linhas
por autor.

5.1.3.  INTRODUÇÃO:  Deve  ser  breve,  definir  claramente  o  problema  estudado,
justificando sua importância e as lacunas do conhecimento. As referências devem ser o
mais atualizadas possível, em especial aquelas dos últimos três anos e cuja abrangência
seja nacional  e internacional.  Descrever as hipóteses do estudo, quando aplicável.  O
objetivo  deverá  constar  desta  seção,  ao  final  dela.  O objetivo  deve  ser  idêntico  no
resumo e ao final da introdução. As siglas deverão ser descritas por extenso na primeira
vez em que aparecerem no texto e acompanhadas de sua abreviatura.
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5.1.4. DETALHAMENTO ou DESENVOLVIMENTO DA ANÁLISE (com subtítulos
associados ao detalhamento  do tema eleito).  Consiste  no desenvolvimento  em si  do
trabalho, com os respectivos subtítulos necessários para seu detalhamento. Esta seção
não tem título definido e fica a cargo do(s) autor(es) sua denominação, bem como dos
subtítulos.

5.1.5. METODOLOGIA UTILIZADA: descrição do tipo de metodologia adotada no
trabalho. Se houver pesquisa de campo, deverão ser abordados: tipo ou delineamento do
estudo;  Local  ou  situação  em que  ocorreu  a  coleta  de  dados;  Período;  População;
Critérios de seleção; Definição da amostra, se for o caso, ou Participantes; Variáveis do
estudo;  Instrumentos  utilizados  para  a  coleta  das  informações;  Coleta  de  dados;
Tratamento e Análise dos dados.

5.1.6.  RESULTADOS  OBTIDOS  OU  ESPERADOS  (não  obrigatório):  Quando  se
aplicar  ao  trabalho,  deve  descrever  os  resultados  obtidos,  dar  ênfase  aos  aspectos
considerados  relevantes  do  estudo,  discutir  as  concordâncias  e  as  divergências  com
outras  pesquisas  científicas  atualizadas,  publicadas  em  periódicos  nacionais  e
internacionais. 

5.1.7.  CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES/CONSIDERAÇÕES FINAIS:  Responder
aos objetivos do estudo, de forma clara, direta e objetiva, sem a citação de referências. 

5.1.6. REFERÊNCIAS. Apresentar exclusivamente as fontes citadas na obra. Aceitam-
se notas de rodapé, desde que não muito extensas, limitadas a 04 (quatro) linhas cada.
Seguir estritamente as normas da ABNT. 

5.1.7 Regras de Formatação: Os Artigos deverão conter até 10.000 (dez mil) palavras,
sem considerar as referências. O texto deverá atender às seguintes instruções: 

‣ Arquivo no formato .doc ou .docx (Microsoft Word); e pdf. 
‣ Tamanho A4 (21 cm x 29,7 cm ou 8,27” x 11,7”);
‣ Margens: superior 3cm, inferior 2cm, esquerda 3cm e direita 2cm;
‣ Fonte: Times New Roman tamanho 12; 
‣ Para destacar termos no texto, utilizar itálico. Não são permitidas no texto: palavras
em negrito, sublinhado, caixa alta ou marcadores do Microsoft Word. 
‣ Espaçamento entre linhas: 1,5 cm
‣ Notas de rodapé e referências: padrão ABNT

5.2 Apresentação do trabalho

5.2.1 Os apresentadores expressarão ao vivo os seus trabalhos nos horários indicados
pela Comissão Científica, acessando o link:

5.2.2 Caso o apresentador  esteja  impossibilitado  de participar  “ao  vivo”  do evento,
deverá:

6. Atributos a serem avaliados nos trabalhos Científicos:

Planilha
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ATRIBUTOS
VALORES

AVALIAÇÃO
1 2 3 4

1. O trabalho indica claramente a relevância do 
tema e os seus objetivos
2.É um trabalho promissor, gerador de 
oportunidades para ampliar as fronteiras da área 
de conhecimento
3.Apresenta uma fundamentação teórico-
científica que dá suporte ao trabalho
4.A bibliografia apresentada dá suporte ao 
trabalho
5.O trabalho apresenta consistência, coerência e 
concisão
6.Demonstra domínio do conteúdo na redação do
trabalho
7.Apresenta resultados (parciais ou finais) e 
conclusões com clareza
8.O conteúdo do trabalho está aderente aos 
propósitos do Seminário
9.O conteúdo do trabalho agrega valor à pós-
formação e à pós-graduação ao campus da UNIFA
10.Recomenda-se a divulgação do trabalho junto 
ao campus e à comunidade científica 

TOTAL

7 Disposições gerais

7.2  Toda correspondência  relativa  ao conteúdo deste  Edital  deverá ser  encaminhada
para: seminario.unifa@fab.mil.br. 

7.2 Endereço oficial do evento: http://www2.fab.mil.br/unifa/index.php/seminario. 

7.3 A Comissão de Avaliação dos Trabalhos e Artigos Científicos do evento reserva-se
o  direito  de  resolver  os  casos  omissos  e  as  situações  não previstas  neste  Edital  de
Chamadas.

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2021.

Comissão de Avaliação dos Trabalhos e Artigos Científicos
Seminário de Estudos do Poder Aeroespacial: Poder Aeroespacial do Futuro
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