XIV Seminário Técnico ISA ES
28 e 29 de julho de 2015
Pavilhão de Exposições de Carapina, Serra-ES

Chamada de trabalhos técnicos
A ISA Seção ES convida os profissionais que atuam nas áreas de automação, sistemas,
elétrica e instrumentação a submeter trabalhos técnicos para apresentação no XIV
Seminário Técnico ISA ES, a realizar-se nos dias 28 e 29 de julho de 2015, no Centro de
Exposições de Carapina, dentro do evento ISA SHOW ES 2015.
O ISA SHOW ES é um evento promovido pela ISA Seção ES, e neste ano acontecerá em
conjunto com o MECSHOW, de 28 a 31 de julho de 2015. Espera-se desta forma atender
um anseio das indústrias e fornecedores locais, que vinham indicando os benefícios da
realização de um único grande evento, unindo o público atraído tanto pelo ISA
SHOW ES quanto pelo MEC SHOW. O Seminário Técnico acontecerá durante dois dos
quatro dias do ISA SHOW ES, durante os quais estarão reunidos profissionais apresentando
trabalhos técnicos relacionados a automação, sistemas, elétrica e instrumentação.
Comitê Técnico
 André Lírio - Petrobras
 Alessandro Mattedi – UFES
 Caio Henrique Vidigal – Arcelor Mittal Tubarão
 Celso José Munaro – UFES
 Fernando Tadeu Rios Dias – SENAI
 Flavio Morais de Souza – VALE/UFES
 Fransérgio Leite da Cunha – UCL
 Ícaro Igor C. de M. Barros – UCL
 José Leandro Felix Salles – UFES
 Marco Antônio Souza Leite Cuadros - IFES
 Sérgio Trindade – Consultor
 Vinicius Moura Marques – IFES
 Teresa Maté - MULTIVIX
Temas Técnicos
Trabalhos relacionados aos temas abaixo podem ser submetidos para serem apresentados
no Seminário:
 Comunicação sem fio

 Controle de processos

 Detecção e diagnóstico de falhas e
técnicas preditivas
 Eletrônica de potência
 Gerenciamento de alarmes
 Gerenciamento de ativos
 Instrumentação industrial
 Manutenção de sistemas industriais
 Máquinas e acionamentos elétricos
 Redes industriais

 Robótica
 Sistemas supervisórios
 Sistemas de acompanhamento
gestão da produção
 Sistemas industriais de visão
 TA e TI
 Elementos finais de controle
 Automação predial e residencial

e

Informação para os autores
Serão aceitos trabalhos que apresentem resultados de aplicações práticas de interesse da
indústria, incluídos nos temas técnicos sugeridos ou em áreas próximas aos mesmos. Os
trabalhos deverão ser redigidos obedecendo ao padrão abaixo:
 Redigido em MS Word com no mínimo 4 e no máximo 10 páginas formato A4, fonte
Arial, tamanho 11, espaçamento normal e entre linhas de 1,5, contendo: primeira
página: nome do(s) autor(es), empresa/instituição, endereço, telefone, fax e e-mail, e
resumo biográfico do(s) autor(es); demais páginas: título do trabalho, resumo,
introdução, metodologia, resultados obtidos, conclusões, bibliografia.
 Deve-se usar o modelo MSWord disponível no site do evento, ou solicitado pelo email
isashow@isa-es.org.br
 Não ter nenhuma menção comercial ou aspectos de propaganda de produtos,
equipamentos ou serviços;
 Para enviar, gerar um arquivo pdf a partir do template fornecido.
Os trabalhos deverão ser enviados por e-mail para isashow@isa-es.org.br
Os trabalhos que forem aprovados serão apresentados durante o ISA SHOW ES 2015, nos dias
28 e 29 de julho de 2015, entre 15h e 21h.
IMPORTANTE: Trabalhos que não obedecerem ao padrão especificado não serão aceitos.
Prazos
Data limite para envio dos trabalhos: 01/05/2015 estendido até 20/05/2015
Anúncio dos trabalhos aprovados: 29/05/2015
Premiação
Serão selecionados os melhores trabalhos técnicos considerando o trabalho enviado e a
apresentação. O trabalho será avaliado pelo comitê técnico em relação à clareza de seus
objetivos e resultados, recebendo de 0 a 60 pontos. A apresentação (40 minutos) será avaliada

por pelo menos 3 (três) participantes indicados pelo comitê técnico que analisarão a qualidade
da apresentação e o conhecimento demonstrados pelo apresentador no assunto do trabalho, e
receberá de 0 a 40 pontos. A pontuação de cada trabalho será a soma dos pontos do trabalho e
da apresentação. Os três primeiros colocados receberão os seguintes prêmios:
1o lugar: Curso ISA ES a escolher e filiação ISA
2o lugar: Curso ISA ES
3o lugar: Filiação ISA
Os demais colocados receberão menção honrosa.
O prêmio será concedido apenas ao apresentador do trabalho, os co-autores receberão menção
honrosa e será entregue durante o ISA SHOW ES.
Maiores informações pode ser obtidas pelo telefone (27)3235-8092 ou no site: www.isaes.org.br

