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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  e  publicados  no  II  SEMINÁRIO  DE  SEGURANÇA  E  DEFESA
CIBERNÉTICA: Desafios da Defesa Cibernética na Projeção Espacial Brasileira,
organizado pela  Universidade da Força Aérea (UNIFA). Podem participar da seleção
trabalhos de autoria de discentes e docentes de cursos de pós-graduação e pesquisadores
ligados a outras instituições ou autônomos.

1.1.1  Eixo  Temático  1:  Convergência  estratégica  entre  os  setores  cibernético  e
espacial: A  Estratégia  Nacional  de  Defesa  (END)  brasileira,  não  à  toa,  elegeu  os
Setores  Cibernético  e  Espacial  como Estratégicos  para  a  Defesa  Nacional:  em seus
respectivos  domínios,  ambos  requerem alto  grau  de  desenvolvimento  tecnológico  e
aperfeiçoamento  militar.  As  tecnologias  de  informação  e  comunicação  (TIC)  jogam
papel  fundamental  nos  assuntos  de  Defesa  Nacional  e  Segurança  Internacional
relacionadas ao espaço exterior. Assim, o objetivo aqui é levantar debates sobre áreas de
convergência estratégica entre esses dois   Setores. Subtemas: 

 O “novo” Direito internacional face aos desafios da segurança cibernética no
espaço cósmico

 A  recente  legislação  brasileira  que  trata  de  aspectos  relativos  à  segurança
cibernética

 Os  desafios  da  Tecnologia  da  Informação  no  tratamento  e  resposta  aos
incidentes de segurança da Informação

1.1.2 Eixo  Temático 2:  A  dimensão  da  cibernética  no  Poder  Aeroespacial  -
perspectivas para a FAB: A defesa contra ataques cibernéticos e a salvaguarda digital
de dados sensíveis são algumas das facetas que envolvem a proteção de infraestruturas
críticas,  sistemas  de  comando  e  controle  e  satélites  a  serviço  da  Projeção  Espacial
Brasileira. É nesse sentido que o presente debate busca desvelar os principais desafios
cibernéticos que envolvem a segurança da atividade espacial. Subtemas: 

 O setor aeroespacial brasileiro 

 A indústria de Defesa no setor aeroespacial brasileiro 

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


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.

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
resultado 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. 

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 e 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.
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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 05 de outubro de 2020, horário de Brasília, para o e-mail informado
no item 6 deste Edital.

2.2 São documentos necessários para inscrição de Resumo:

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.

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.  
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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.

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.

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 até
20 de outubro 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, do  dia 04  de
novembro  de  2020,  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.
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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.

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. 
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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

Devido  à  especificidade  da  modalidade  do  evento  (online),  as  apresentações  dos
trabalhos SELECIONADOS deverão ser: 

 gravadas em vídeo de 08 (oito) a 10 (dez) minutos de duração, pelo(s) próprio(s)
autor(es), conforme roteiro disponível no site do evento; e

 disponibilizadas em link do YouTube. 

6 Disposições gerais

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

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

6.3 A  Comissão  Científica Avaliadora do evento reserva-se o direito  de resolver os
casos omissos e as situações não previstas neste Edital de Chamadas.

Rio de Janeiro, 8 de setembro de 2020.

Comissão Científica Avaliadora 
II Seminário de Segurança e Defesa Cibernética

6

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

