
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

DIRETORIA DE ENSINO

EDITAL DO PROCESSO Nr 519-18-DE-CBMSC

SELEÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS PARA O 3º SEMINÁRIO 
DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DO CBMSC

O Diretor de Ensino do CBMSC e o Diretor de Atividades Técnicas tornam público que, no período
de 20 de março à 30 de junho 2018 encontram-se abertas as inscrições para seleção de artigos
científicos para o 3º Seminário de Segurança contra Incêndio e Pânico do CBMSC.

1. DO SEMINÁRIO
1.1 Nome: 3º Seminário de Segurança contra Incêndio e Pânico
1.2 Local de funcionamento: Hotel Oceania, situado na Rua do Marisco, 550 - Praia dos Ingleses
Florianópolis.
1.3 Período de realização: 15 a 17 de agosto de 2018.
1.4 Finalidade: Esta 3ª edição do Seminário tem como tema a “Revisão das normas de segurança
contra  incêndio e pânico:  o porquê das coisas”.  O evento discutirá os fundamentos científicos,
tecnológicos,  jurídicos  e  de  gestão  que  embasam as  normas  de segurança  contra  incêndio.  No
evento haverá a apresentação de 05 (cinco) trabalhos, selecionados através da submissão de artigos
completos. Este edital versa sobre as instruções para submissão de trabalhos. 

2. DAS VAGAS
2.1 Todos os trabalhos aprovados pela Comissão Científica serão publicados em forma de artigo na
publicação Ignis: Revista Técnico Científica do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina em
suplemento especial com os Anais do Seminário.
2.2 Dentre os trabalhos aprovados, a Comissão Científica escolherá 05 (cinco) para apresentação no
Seminário.

3. DOS REQUISITOS
3.1 O trabalho submetido deve estar alinhado ao tema  “Revisão das normas de segurança contra
incêndio e pânico: o porquê das coisas”.
3.2 Cada trabalho poderá ter até 3 (três) autores.
3.3 Serão aceitos no máximo o envio de 2 (dois) trabalhos por autor.
3.4 Para a submissão, os autores do trabalho deverão obrigatoriamente se cadastrar no Sistema da
Revista Ignis. Somente os trabalhos aprovados serão inseridos na programação e publicação dos
anais.
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3.5 Os autores deverão obedecer as normativas e modelo de artigo científico disponível no site da
Revista Ignis:  https://periodicos.cbm.sc.gov.br/index.php/revistaignis.
3.6 O artigo deve ser enviado com o mínimo de 7 e máximo de 10 páginas, fonte tamanho 12,
formato  verdana,  justificado  e  com  espaço  simples  entre  linhas,  salvo  as  citações  diretas.  As
referências  não serão contadas  como página.  Todas  as  abreviações  devem ser  especificadas  no
corpo do texto, quando utilizadas pela primeira vez. 

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 Os artigos científicos deverão ser submetidos a partir de 20/03/2018 até o dia 30/06/2018.
4.2  As  inscrições  dos  trabalhos  serão  realizadas  exclusivamente  no  site  da  Revista  Ignis:
https://periodicos.cbm.sc.gov.br/index.php/revistaignis, por meio do envio do artigo.

5. DO PROCESSO SELETIVO
5.1 A Comissão Científica será composta por membros selecionados pela Revista Ignis.
5.2 Compete a Comissão Científica avaliar os trabalhos para publicação em anais e selecionar 05
(cinco) entre estes para apresentação no evento. 
5.3 São critérios para a avaliação dos trabalhos:

a) relevância do trabalho;
b) profundidade da análise;
c) adequação metodológica à abordagem escolhida;
d) originalidade da abordagem do tema;
e) coerência no desenvolvimento e na organização do texto;
f)  apresentação,  nas  citações,  transcrições,  notas  e  observações,  de  referências  completas  das

fontes e da bibliografia consultadas. 
5.4 Quanto aos critérios para desclassificação:

a) a não observância de qualquer das exigências do Regulamento, bem como o não cumprimento
do modelo indicado;

b) prática de qualquer ato que possibilite a identificação do autor no corpo do texto, já que para a
avaliação é retirado o seu nome para garantir a isonomia do processo. 

c) divulgação prévia do trabalho;
d) identificação de plágio.

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
6.1 O autor principal será comunicado do deferimento ou não de seus trabalhos, exclusivamente por
e-mail, no dia 09/07/2018.
6.2 O resultado do processo seletivo será divulgado até o dia 10 de julho de 2018, no site do Corpo
de Bombeiros Militar de Santa Catarina.

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1  As  inscrições  dos  trabalhos  implicam  a  concordância  pelo(s)  autores(s)  com  as  normas
estabelecidas pela Comissão Científica para julgamento do mesmo, bem como na autorização para
publicação na Revista Ignis.
7.2 O autor que tiver seu trabalho classificado para apresentação terá a alimentação e a hospedagem
disponibilizada  no  evento,  bem  como  o  translado  (aeroporto/hotel/aeroporto)  custeados  pelo
CBMSC. Este benefício será ofertado para um autor por trabalho.

https://periodicos.cbm.sc.gov.br/index.php/revistaignis
https://periodicos.cbm.sc.gov.br/index.php/revistaignis
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7.3 A apresentação deverá ocorrer no máximo em 30 min, seguido de 15 min para debates. Apenas
um do(s) autor(es) poderá apresentar o trabalho.
7.4 O apresentador deverá ser necessariamente um dos autores do trabalho, conforme indicado no
sistema de submissão da Revista.
7.5 O arquivo com os slides da apresentação deverá ser entregue em formato PDF na secretaria do
evento no dia da apresentação.
7.6 No dia de sua sessão, o apresentador deverá comparecer 30 min antes no local indicado de sua
apresentação.
7.7 Os casos omissos serão decididos pela Comissão Científica sem possibilidade de recursos.

Quartel da DE, Florianópolis, em 28 de Junho de 2018.

___________________________________________
CHARLES ALEXANDRE VIEIRA – TEN CEL  BM

Diretor de Ensino Interino do CBMSC

____________________________________________
ALEXANDRE COELHO DA SILVA – Ten Cel BM

Diretor Interino de Atividades Técnicas
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ANEXO – CRONOGRAMA

20/03/2018 até 30/06/2018 Submissão dos trabalhos

30/06/2018 até 09/07/2018 Avaliação pela Comissão Científica

09/07/2018 Comunicação dos trabalhos aprovados aos autores

10/07/2018 Divulgação oficial dos trabalhos aprovados

29/07/2018 Prazo para ajustes finais solicitados pela Comissão Científica


