Bem-vindo ao processo de envio de sinopses estendidas para avaliação do Comitê Técnico da Rio
Oil & Gas Conference 2018. As sinopses devem conter uma contribuição técnica relevante e de
interesse para a indústria e não deverão conter qualquer tipo de material comercial e/ou publicitário.
As sinopses estendidas devem ser encaminhadas até o dia 2 de março de 2018. O autor de contato
deverá preencher todos os campos solicitados no formulário e inserir a sinopse estendida, de acordo
com o template do evento.

ACESSO AO SISTEMA
>> MENU NOVA SINOPSE:
> Formulário de Submissão de Sinopses - Dados do Trabalho:
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trabalho. Observamos que o Comitê Técnico reservase ao direito de recusar o trabalho final caso esteja em desacordo com a sinopse
estendida encaminhada.
> Formulário de Submissão de Sinopses - Autores:
Neste formulário deverão ser inseridos os nomes, instituições e e-mails de todos os autores.
Também deverá ser indicado o autor principal (P), o autor de contato (C) e o autor apresentador
do trabalho (A). Os Autores deverão identificar o nome de suas instituições/empresas
usando abreviações e/ou nome fantasia. Ex.: IBP ao invés de Instituto Brasileiro de
Petróleo, Gás e Biocombustíveis.
Após o preenchimento das informações, o autor deve clicar em “Enviar Formulário” para efetuar o
cadastro da sinopse estendida. Ao final, o sistema informará se os dados foram recebidos com

sucesso. No envio do resumo estendido, todos os autores receberão um e-mail com o
código e senha de acesso para completar seus dados cadastrais.
O autor de contato receberá um e-mail com o código e a senha de acesso. Somente
código/senha de acesso recebido pelo autor de contato permitirá a atualização de seus
dados cadastrais e a atualização da sinopse estendida dentro do prazo especificado no cronograma
do evento. Caso a sinopse seja aprovada, estes serão os dados de acesso também para o
envio do texto final.
Atenção: O IBP não ficará responsável por quaisquer atualizações.
>> MENU STATUS DO TRABALHO:
Todos os autores devem acessar este menu para:
- Download and Upload do formulário copyright;
- Acompanhar o processo de avaliação do trabalho;
- Verificar pendências sobre o trabalho e copyright;
- Verificar a data, horário, formato (oral/pôster digital) e as instruções/template da apresentação.
>> MENU CADASTRO DE AUTORES:
Para que o cadastro do trabalho encaminhado esteja completo, é necessário que os autores incluam
seus dados no sistema, utilizando o código e senha recebidos.
INSCRIÇÃO DOS AUTORES:
- Todos os autores que forem participar da Rio Oil & Gas Conference deverão fazer suas
inscrições.
- Para que o trabalho aprovado seja incluído no programa final e publicado na Biblioteca online do IBP
é necessário que ao menos o autor apresentador do projeto faça sua inscrição até o dia 17 de
julho de 2018.
- Valores e informações de como se inscrever, estarão disponíveis no site do evento em breve.
- Note que seu trabalho não será incluído no programa final e nos Proceedings, a menos que o autor
apresentador do projeto esteja registrado de acordo com o cronograma do evento.
CRONOGRAMA – SUBIMISSÃO DOS TRABALHOS
02/03/2018

Prazo para recebimento de sinopses estendidas (2 páginas)

06/04/2018

Notificação da avaliação das sinopses estendidas e pedido do texto final

18/05/2018

Prazo para recebimento dos textos finais (5-10 páginas)

15/06/2018

Notificação da aprovação dos textos revisados e pedido de revisão

29/06/2018

Prazo para o recebimento dos trabalhos revisados

17/07/2016

Prazo para a inscrição dos autores

20/07/2016

Notificação da data, horário e forma de apresentação dos trabalhos (oral/pôster
digital)

30/07/2018

Divulgação da grade final dos trabalhos.

