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SUBMISSÃO DE ARTIGOS PARA O CONGRESSO REGIONAL DE 

ESTUDANTES DE QUÍMICA DO NORDESTE – V COREQUI  

A Comissão Organizadora da Congresso Regional de Estudantes de Química do 
Nordeste – V COREQUI 2019, por meio da sua Comissão Científica, torna pública a 

submissão de artigos conforme as condições apresentadas neste Edital.  

Com a temática: “Química e o Ensino de Química: entre o desenvolvimento e 
ciência do campo.’’, o COREQUI 2019 visa abordar questões relativas à pesquisa e atuação 

profissional no âmbito do desenvolvimento da ciência e sua relação com a fixação de terra no 
campo.  

A submissão dos trabalhos deverá ser realizada na plataforma DROPBOX, no 

website oficial do V COREQUI 2019: Disponível em: https://vcorequi.wixsite.com/vcorequi  
Os autores devem indicar corretamente o GT em que a pesquisa se encaixa, caso contrário os 
artigos podem ser recusados pelos avaliadores por não se encaixarem nos quesitos da 

avaliação.  

Observação: OS TRABALHOS QUE NÃO ESTIVEREM DE ACORDO COM AS 

NORMAS DO EVENTO SERÃO AUTOMATICAMENTE DESCLASSIFICADOS. 

 

REGRAS GERAIS 

1.1 Para cada inscrito serão aceitos, no máximo, 5 (cinco) trabalhos, sendo que 3 (três) 
trabalhos como primeiro autor e os demais na categoria de co-autor. Importante que todos os 

trabalhos submetidos para o V Congresso Regional de Estudantes de Química do Nordeste 

– V COREQUI 2019 sejam cuidadosamente revisados antes do encaminhamento.  

1.2 Os artigos submetidos deverão ter relação com uma das temáticas do evento e se enquadrar 
dentro das determinações de abordagens dos GTs, sendo que sua submissão deverá ser 

realizada no website oficial do COREQUI 2019: Disponível em: 
<https://vcorequi.wixsite.com/vcorequi>. A Comissão Científica se reserva o direito de alterar 

trabalhos de um GT para outro de acordo com a avaliação e indicação dos pareceristas.  

1.3 A prioridade é para alunos de graduação e pós-graduação e/ou graduados em Licenciatura 

em Química, Bacharelado em Química, Química Industrial, Engenharia Química e áreas afins.  

1.4 Os Artigos terão no máximo 5 (cinco) autores. Recomenda-se a inserção de um professor 
orientador nos trabalhos submetidos, não sendo obrigatório.  

https://vcorequi.wixsite.com/vcorequi


1.5 Para assegurar a integridade da avaliação às cegas, devem ser mantidas a autoria no 
anonimato, tomando todos os cuidados possíveis para não revelar a identidade dos autores. 
Caso contrário, o artigo será automaticamente eliminado do processo de avaliação.  

1.6 O COREQUI 2019 receberá trabalhos na modalidade Artigo Completo e Resumo 
Expandido.  

1.7 Não serão aceitos artigos completos e resumos expandidos em formato odt, dotx, rtf, zip, 

doc ou qualquer outro que não seja o determinado pela Comissão Científica: PDF.  

1.8 Os autores que tiverem trabalhos aprovados deverão apresentá-los durante COREQUI 
2019, nas datas, locais e horários estabelecidos pela Comissão Científica, divulgados no 
website oficial do evento.  

1.9 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais retificações, atualizações ou acréscimos 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que 

será mencionada em avisos a serem publicados no endereço eletrônico. Disponível em: 
<https://vcorequi.wixsite.com/vcorequi>.  

1. ESTRUTURA DO ARTIGO COMPLETO E DO RESUMO EXPANDIDO  

Os trabalhos (Artigo Completo ou Resumo Expandido) deverão seguir 
rigorosamente as instruções abaixo:  

a) obrigatoriamente seguir as Normas de Documentação da 
ABNT;  

b) seguir modelo disponibilizado no website do COREQUI 2019 no link  

<https://vcorequi.wixsite.com/vcorequi>;  

c) formatação: Fonte Times New Roman; tamanho 12; espaçamento 1,5 entrelinhas; 
parágrafo 1,25cm; margens esquerda e superior 3cm e direita e inferior 2cm; resumo 

expandido de mínimo 3 e máximo 6 páginas; artigo completo de mínimo 8 e máximo 15 
páginas.  

2. CRITÉRIOS E PREMIAÇÃO  

Cada trabalho completo será encaminhado a dois avaliadores ad hoc, os quais 
atribuirão pontuação de 0,00 (zero) a 10,00 (dez), utilizando-se até duas casas decimais. Será 

escolhido, por parte dos avaliadores, o trabalho de cada GT. Os autores destes artigos 
receberão um certificado especial de Melhor Trabalho do GT. Para concorrer à premiação, é 

necessário submeter o trabalho observando cuidadosamente o modelo disponibilizado, além 
dos seguintes aspectos:  

     a) qualidade da redação e organização do texto: ortografia, gramática, clareza, objetividade;  

b) atualidade, originalidade e relevância do tema para o GT em questão;  

c) objetivos claros e bem definidos;  
d) revisão de literatura reflete o estado da arte do conhecimento na área;  
e) consistência conceitual ou teórica do trabalho adequada e bem estruturada;  

f) contribuição científica para o conhecimento atual na área temática é relevante;  



g) metodologia de pesquisa claramente definida e consistente com os objetivos do 

trabalho; 
 h) análise de dados e resultados com interpretação correta dos dados e articulada com a  

base teórica;  
i) considerações finais são fundamentadas nos dados da pesquisa, claras e objetivas.  
 

Havendo divergência nas notas dos dois avaliadores em mais do que 3 (três) pontos, o 
trabalho será encaminhado para um terceiro avaliador. A nota de cada trabalho será 

igual à média aritmética das notas atribuídas pelos dois avaliadores ou, em caso de 
divergência, a média aritmética das duas maiores notas, utilizando-se até duas casas 
decimais e arredondamento para o mais próximo. Os trabalhos serão classificados por 

GT, segundo a média das notas atribuídas pelos avaliadores; Em caso de empate, 
vencerá o trabalho com melhor avaliação nos itens (f), (b) e (e), segundo a ordem 

lexicográfica.  
 
3. DAS APRESENTAÇÕES DO TRABALHO  

 
Os trabalhos submetidos a V COREQUI 2019, na modalidade Artigo Completo e 

Resumo Expandido, serão apresentados exclusivamente na forma de Comunicação 

Oral. Cada trabalho poderá ter no máximo dois apresentadores. Cada trabalho terá dez 
minutos para a apresentação, incluindo a projeção de vídeo e slides e mais cinco 

minutos para perguntas/debates. Os participantes deverão permanecer até o término da 
sessão e chegar 20 minutos antes do início da sessão.  

 
4. CRONOGRAMA  

 

05/04/2019 -  Início da submissão de trabalhos  
05/06/2019 -  Prazo final para submissão de trabalhos  

25/06/2019 – Resultado da avaliação  
10/07/2019 – Prazo para envio da versão final de trabalhos com ressalvas 
15/07/2019 – Divulgação de trabalhos aceitos  

21/07/2019 – 27/07/2019 – V COREQUI 2019 
 

5. GRUPOS TEMÁTICOS (GTS)  

1- Ensino de Química – ENS  

2 - Orgânica – ORG  

3 - Inorgânica – ING  

4 - Físico-química – FQ  

5 - Analítica – ANAL  

6 - Bioquímica – BQ  

7 – Engenharia e tecnologia – ENG/TEC  
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