
 
 

 
 

 

João Pessoa-PB, 17 de abril de 2017. 
 
 
Edital nº 0001/2017 – SENABOM. 

 
 
Regulamenta a submissão de trabalhos do XVII Seminário Nacional 
de Bombeiros (XVII SENABOM) e dá outras providencias. 

 
 
 
A COMISSÃO CIENTÍFICA DO XVII SEMINÁRIO NACIONAL DE BOMBEIROS, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pelo Ex. Cel. Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, RESOLVE: 
 
 
1. PRESCRIÇÕES INICIAIS 

 
1.1. O XVII Seminário Nacional de Bombeiros (XVII SENABOM) acontecerá entre os dias 08 a 10 de novembro de 

2017, em João Pessoa/PB; 
1.2. Tem como objetivo apresentar novas tecnologias do mercado, promover o intercâmbio comercial entre 

empresas estrangeiras e brasileiras, proporcionar a troca de experiências entre operações dos bombeiros em 
todo Brasil e, ainda, reunir profissionais ligados aos setores de prevenção, combate a incêndio, resgate e 
emergência; 

1.3. O evento contará com a modalidade de apresentação de trabalhos e a seleção será feita pela submissão de 
artigos completos e banner.  
 

2. OBJETIVO 
 

2.1. Regular as instruções para submissão de trabalhos científicos no XVII SENABOM, definindo os prazos e 
demais instruções necessárias ao bom andamento da pesquisa. 

 
3. DO LOCAL 

 
3.1. O XVII SENABOM será realizado no período de 08 a 10 de novembro de 2017, no Centro de Convenções de 

João Pessoa. 
 

4. INSCRIÇÕES E PRAZOS 
 

4.1. As propostas para os trabalhos deverão ser submetidas a partir de 17/04/2017 até o dia 30/06/2017; 
4.2. As inscrições dos trabalhos serão realizadas exclusivamente no site do evento. 
 
 
 

5. ORIENTAÇÃO AOS AUTORES 
 
5.1. Cada trabalho poderá ter até 3 (três) autores; 
5.2. Serão aceitos no máximo o envio de 2 (dois) trabalhos por autor; 



 
 

 
 

5.3. Para a submissão, os autores do trabalho deverão obrigatoriamente se cadastrar no Sistema da FLAMMAE. 
Somente os trabalhos aprovados serão inseridos na programação e publicação dos anais; 

5.4. O autor que tiver seu trabalho aprovado receberá um certificado de palestrante do SENABOM, além da 
divulgação do seu trabalho apresentado em anais do evento. 

 
6. ORIENTAÇÕES PARA ENVIO DE TRABALHO 

 
6.1. Todos os trabalhos aprovados para a modalidade de artigo completo serão publicados em forma de artigo na 

publicação da revista FLAMMAE em suplemento especial com os Anais do Evento e os Banners serão 
publicados em anais do evento; 

6.2. Os trabalhos deverão estar identificados em um dos seguintes eixos temáticos: 
 

6.2.1. Tecnologia de Combate a Incêndios; 
6.2.2. Gestão de Riscos e Emergências; 
6.2.3. Gestão da Segurança Contra Incêndio; 
6.2.4. Atendimento Pré-hospitalar; 
6.2.5. Busca e Resgate; 
6.2.6. Educação Corporativa; 
6.2.7. Defesa Civil; 
6.2.8. Comportamento de Estruturas em situações de Incêndio; 
6.2.9. Segurança Pública; 
6.2.10. Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida do Profissional em Segurança Pública. 
 

6.3. Os artigos a serem submetidos à Revista FLAMMAE, devem conter um mínimo de 12 (doze) e um máximo de 
25 (vinte e cinco) laudas, possuindo resumo, contendo 150 (cento e cinquenta) a 200 (duzentas) palavras e 03 
(três) a 05 (cinco) palavras-chave. O Abstract é obrigatório, como atributo de divulgação em outro idioma, 
sendo facultado resumos em Espanhol e Francês; 

6.4. O texto deve ser submetido, em formato Microsoft Word ou BR Office, digitado em fonte Arial tamanho 12, 
justificado, espaço entre linhas 1,5, margens de 2,5 cm. O título do artigo deve estar centralizado no texto, em 
negrito Arial, tamanho 14, maiúscula e o subtítulo na mesma fonte, sendo apenas os nomes próprios 
maiúsculos. O nome do (s) autor (es) deve estar em itálico, posicionado abaixo e à direita do título, em 
seguida ao nome (s) dos autor (es) uma pequena nota contendo as titulações funcionais e acadêmicas. Por 
deliberação do Corpo Editorial, a Revista FLAMMAE além de artigos em Português, recebe manuscritos em 
Espanhol e Inglês; 

6.5. As citações devem, obrigatoriamente, seguir o sistema de chamada: Autor, data: página; 
6.6. Notas devem ser evitadas, restringindo-se a itens extremamente necessários, sendo postas, quando 

inevitáveis, no rodapé; 
6.7. As citações no corpo do texto devem vir em Itálico. As citações com mais de três linhas devem vir fora do corpo 

do texto, com fonte Arial, Tamanho 10, espaçamento simples e recuo de 4,0 cm à esquerda; 
6.8. Imagens podem ser publicadas desde que citadas às fontes e com as devidas autorizações, de acordo com a 

legislação vigente. Fica condicionada a publicação das imagens às viabilidades técnicas das mesmas; 
6.9. O artigo enviado para publicação na Revista FLAMMAE, além de se enquadrar nas normas técnicas da ABNT, 

deve conter ao final do texto, todas as referências utilizadas na pesquisa, e deve ser digitado em formato 
compatível com o sistema Microsoft Word ou BR Office; 

6.10. O manuscrito apresentado deve se configurar como contribuição original e preferencialmente inédita, 
não devendo estar submetido ao mesmo tempo a avaliação para publicação em outra revista. Os artigos que 
não se caracterizarem como inéditos, devem constar, ao término do texto, o meio de divulgação com data, 
volume, número e páginas; 

6.11. O artigo deve ser enviado para avaliação e possível publicação através do site do evento; 



 
 

 
 

6.12. Além do artigo, deve ser encaminhado para o email senabom2017@attitudepromo.com.br, 
devidamente preenchido, assinado e digitalizado, o termo de autorização para publicação na Revista 
FLAMMAE. O referido termo de autorização está disponível para download no site do evento; 

6.13. Serão aceitos trabalhos com coautoria, desde que todos os autores sejam identificados individualmente 
e autorizem, através do termo em destaque, a publicação de seu artigo; 

6.14. Os artigos enviados para publicação são de responsabilidade exclusiva dos autores; 
6.15. O conteúdo dos artigos não corresponde necessariamente, à opinião da Revista FLAMMAE. 

 
7. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 
7.1. A Comissão Avaliadora obedecerá aos seguintes critérios quanto a avalição dos trabalhos enviado:  

 
7.1.1. Relevância do trabalho;  
7.1.2. Profundidade da análise;  
7.1.3. Adequação metodológica à abordagem escolhida;  
7.1.4. Originalidade da abordagem do tema;  
7.1.5. Coerência no desenvolvimento e na organização do texto; 
7.1.6. Apresentação, nas citações, transcrições, notas e observações, de referências  completas das fontes 

e da bibliografia consultadas.  
 

7.2. Quanto aos critérios para desclassificação: 
 

7.2.1. A não observância de qualquer das exigências do Regulamento, bem como o não cumprimento do 
modelo indicado;  

7.2.2. 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;  

7.2.3. Divulgação prévia do trabalho;  
7.2.4. Identificação de plágio. 
 

7.3. Caberá a Comissão Científica selecionar os 40 (quarenta) trabalhos para apresentação no evento, bem como a 
publicação em anais. A comissão avaliadora será composta por profissionais especializados nas áreas 
técnicas do CBMPB e na área de metodologia científica.  

 
8. RESULTADOS 

 
8.1. O resultado dos trabalhos selecionados para apresentação no evento será divulgado até o dia 11/08/2017; no 

site e nas mídias sociais do XVII SENABOM. 
 

9. DAS ORIENTAÇÕES DE APRESENTAÇÃO 
 

9.1. A apresentação deverá ocorrer no máximo em 15 min, seguido de 5 min para debates. Apenas um do (s) autor 
(es) poderá apresentar o trabalho; 

9.2. O apresentador deverá ser necessariamente um dos autores do trabalho, conforme indicado no sistema de 
submissão da Revista. Caso exista alguma alteração na indicação do apresentador, a mesma deverá ser 
informada pelo responsável pela submissão, impreterivelmente, até o 18/08/2017; 

9.3. O arquivo com os slides da apresentação deverá ser entregue em formato PDF, na secretaria do evento no dia 
da apresentação, de acordo com modelo proposto pelo evento; 

9.4. No dia de sua sessão, o apresentador deverá comparecer 30 min antes no local indicado de sua apresentação. 
 



 
 

 
 

10. CRONOGRAMA 
 

PERÍODO  
17/04/2017 até 30/06/2017 Submissão dos trabalhos. 
01/07/2017 até 31/07/2017 Avaliação pela Comissão Científica e Avaliadora. 
01/08/2017 Comunicação dos trabalhos aprovados aos autores. 
Até dia 11/08/2017 Divulgação oficial dos trabalhos aprovados para o XVII 

SENABOM. 
06/09/2017 Prazo para ajustes finais, caso solicitado pela Comissão 

Científica. 
 
11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
11.1. O Banner deverá seguir o modelo proposto pelo evento. Os resumos dos trabalhos devem conter: 

Título do trabalho, nome do autor e dos co-autores, introdução, materiais e métodos, resultados, 
discussão/comentários e conclusões. Imagens podem ser publicadas desde que citadas às fontes e com as 
devidas autorizações, de acordo com a legislação vigente. O limite de caracteres para os resumos é de 3000 
caracteres. O trabalho deve ser enviado no formato PDF. 

11.2. Os casos omissos neste Edital serão analisados pela Comissão Científica do XVII SENABOM para 
eventual pronunciamento, caso se julgue necessário. 

 
 

 
 

Jousilene de Sales Tavares – Ten-Cel. BM 
Presidente da Comissão 

 
Tiago Izidro de Paula – Ten-Cel. BM 

Diretor de Ensino, Instrução e Pesquisa 
 

Tiago Feitosa Montezuma de Andrade – Maj. BM 
Vice-Diretor de Ensino, Instrução e Pesquisa 

 
 


