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REGULAMENTO DO CONCURSO (PARTICIPANTES)

O ARTIGO DO ANO
2020-2021

1

OBJETIVO

1.1
Este Concurso tem por objetivo avaliar o “melhor artigo” do ano vigente do
Congresso (evento presencial – 30/03/2021 a 02/04/2021) por meio de critérios préestabelecidos e seleção eliminatória de um representante para cada macrorregião
nacional (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul). As cinco macrorregiões
disputam entre si o primeiro lugar em apresentação oral em plenária do Congresso.
1.2
Este Regulamento estabelece os requisitos a serem atendidos para
participação neste Concurso, bem como informações sobre datas e premiações
oferecidas pelo IBRACON.
2

REGRAS DE PARTICIPAÇÃO

2.1
Para participar deste Concurso, o autor principal do artigo, responsável pela
submissão, deverá ter o seu resumo previamente aceito pela Comissão Científica do
62ºCBC e inscrever seu artigo completo no modelo estabelecido para o 62ºCBC no
canal oficial do Congresso, selecionando neste canal a opção “Concorrer no
Concurso Artigo do Ano” ou algo correlato ao Concurso.
2.2
O autor deverá indicar no sistema de submissão de artigos do 62ºCBC a
regional/macrorregional onde o mesmo será alocado. A regional alocada obviamente
estará inserida numa macrorregião e todas as regionais podem ser consultadas no
site oficial do IBRACON (http://site.ibracon.org.br/regionais-ibracon). O envio dos
resumos possui data limite até 15/09/2020 e de envio dos artigos até 15/11/2020
(evento presencial).
2.3
O autor principal do artigo deverá ser um pesquisador vinculado a uma
Instituição de Ensino (aluno de pós-graduação) ou um profissional da área de
engenharia, e deverá se inscrever indicando a regional de seu domicílio, a qual
consta no cadastro do IBRACON.
2.4
As regionais de uma determinada macrorregião serão representadas por uma
Comissão Macrorregional com pelo menos dois membros.
2.5
Cada Comissão Macrorregional será responsável pela seleção de dois
artigos para submissão à Comissão Nacional do IBRACON até a data de aceitação
final dos artigos (evento presencial): 31/01/2021. Os quatro critérios avaliados nessa
seleção serão: conteúdo técnico, rigor metodológico, sustentabilidade e
originalidade/inovação.
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2.6
A Comissão Nacional do IBRACON será formada por no máximo cinco
membros, e será responsável por indicar um dos dois artigos previamente
selecionados pela Comissão Macrorregional, em conformidade com os mesmos
critérios mencionados (conteúdo técnico, rigor metodológico, sustentabilidade e
originalidade/inovação), submetendo os cinco artigos remanescentes (um por
macrorregião) para a Banca do Congresso presencial até 30 dias antes de sua data
de início, ou seja, até 28/02/2021, onde todos os autores principais participantes do
Concurso receberão o Parecer sobre a participação de seu artigo (se finalistas ou
não).
2.7
A Banca do Congresso será formada por cinco membros, escolhidos pelo
Presidente, sendo todos preferencialmente conselheiros e diretores do IBRACON,
dando prioridade a Professores Titulares. A critério do Presidente, poderá haver até
dois membros convidados.
2.8
No Congresso presencial, os oito itens a serem avaliados na apresentação
oral serão: postura, desenvoltura, clareza, oratória, conteúdo técnico, qualidade da
apresentação, respeito ao tempo e respostas às questões dos membros da
bancada.
2.9
A apresentação oral/explanação será de 20 minutos (máximo), sendo mais 10
minutos para perguntas e respostas da bancada.
2.10 Cada membro da banca preencherá uma ficha com uma nota de 5,0 a 10,0
para cada um dos oito itens, e posteriormente será calculada a média dos membros
da banca para cada participante.
2.11 O concurso presencial está previsto para realização no dia 01/04/2021 no
período matutino do evento (consultar e confirmar data e horário na agenda oficial
do 62ºCBC) e a divulgação da Macrorregião vencedora será realizada no Jantar de
Encerramento do 62ºCBC.
3

DOS CRITÉRIOS

3.1

Analisados pela Comissão Macrorregional e Bancada Nacional:

Conteúdo técnico
O artigo científico deverá possuir conceitos e elementos técnicos que respaldem o
tema abordado pelos autores, por meio de revisão bibliográfica condizente e
compatível com o contexto da pesquisa, do estudo de caso ou do programa
experimental.
Rigor metodológico
O artigo científico deverá seguir fidedignamente as regras de formatação e
metodologia estabelecidas pelo IBRACON, bem como ser estruturado com rigor de
um artigo produzido para revistas internacionais consagradas, contendo com
clareza: resumo; objetivo; relevância da pesquisa; descrição da pesquisa; programa
experimental ou estudo de caso; resultados e discussões, conclusões e revisões
bibliográficas.
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Sustentabilidade
Será analisado o quão o artigo científico submetido é sustentável e pode contribuir
para a sociedade de um modo geral.
Originalidade/Inovação
Será analisado o quão o artigo científico é original e inovador na abordagem e/ou
método, inclusive a criatividade dos autores para solução de algum problema
proposto ou na divulgação de uma novidade ou inovação tecnológica.
3.2

Analisados pela Banca do Congresso:

Postura
Será avaliado o comportamento do autor durante a apresentação e como o mesmo
se porta diante do público, inclusive pela sua linguagem corporal.
Desenvoltura
Será avaliado como o autor ocupa o palco durante a apresentação, se transmite
confiança e desembraço durante a apresentação oral.
Clareza
Será avaliado se o autor transmite as informações de modo inteligível e didático,
com facilidade de compreensão do público e dos membros da banca.
Oratória
Será avaliada a capacidade do autor em falar em público de forma deliberada de
modo a entreter o público.
Conteúdo técnico
Serão avaliados os elementos técnicos apresentados propriamente ditos, com
profundidade; inclusive os conceitos explanados, descrição da pesquisa, programa
experimental ou estudo de caso, bem como os seus resultados e conclusões.
Qualidade da apresentação
Será avaliada a apresentação da mídia propriamente dita, os slides, se a cor, o
tamanho das letras, a qualidade das figuras, dos desenhos, das ilustrações ou
gráficos estão agradáveis e de fácil visualização e compreensão.
Respeito ao tempo
A capacidade de síntese do autor em apresentar todo o conteúdo no tempo prédeterminado. Inclusive, não será permitido ultrapassar o tempo de apresentação
estabelecido de 20 minutos.
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Respostas às questões
Será avaliada a capacidade técnica do autor em responder as questões formuladas
pela banca, a fim de esclarecer algum ponto apresentado. O tempo para questões,
conforme mencionado anteriormente será de 10 minutos após os 20 minutos da
apresentação oral.
3.3

Critério de Desempate

Em caso de empate na pontuação das macrorregiões, será considerado vencedor
quem obter a maior pontuação no item “Resposta às Questões” e, persistindo o
mesmo, a maior pontuação no item “Conteúdo Técnico”.

4

PRÊMIOS

O artigo (macrorregião) que conquistar o primeiro lugar será agraciado com um
troféu referente ao “Artigo do Ano”. Os quatro artigos remanescentes receberão
menções honrosas reconhecendo-o como vencedor de sua macrorregião. A
premiação do Concurso ocorrerá durante o jantar de encerramento do evento
presencial do 62ºCBC. Os cinco artigos finalistas (e vencedor) receberão um
certificado do IBRACON assim como os membros da banca.
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