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1) AIChE Regional Student Paper Competition Instruções 
 

O assunto de cada artigo é de responsabilidade do aluno. As 

apresentações são em sua maior parte de avanços em uma das vertentes de 

engenharia química, como por exemplo uma pesquisa original ou estudo de um 

projeto de planta piloto. A participação na Regional Student Paper Competition 

oferece uma experiência única para os alunos. 

 

2) Quem pode participar? 
1. Os competidores devem ser estudantes de graduação e membros de um 

capítulo AIChE. Outros podem participar, mas não podem ganhar o prêmio 

de primeiro lugar. 

2. A coautoria do trabalho é permitida, contudo somente uma pessoa irá 

apresentar na Regional Student Paper Competition. Está pessoa deve estar 

substancialmente envolvida no projeto ou no tema apresentado.  

3. Cada artigo pode ter até 3 autores.  

4. O competidor que irá apresentar deverá estar inscrito no evento. 

 

3) Submissão 
1. O artigo poderá ter no máximo 3 páginas.  

2. Não terá limite de submissão de artigos por participante. 

3. O artigo pode ser enviado tanto em inglês como em português. Contudo o 

resumo deve continuar em português e o abstract em inglês conforme o 

template. 

4. A submissão será feita pelo Doity. 

 

4) Apresentação Oral 
1. O participante terá 15 minutos para apresentação e mais 5 minutos de 

perguntas e respostas, além de 2 minutos para discussão dos juízes.  
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2. A competição terá um total de 2 horas e 30 minutos, os horários de início e 

fim das apresentações devem ser respeitados, logo fica vetado troca de 

ordem com outros participantes e adiantamento de apresentações. 

3. O competidor que atrasar mais que 5 minutos será desclassificado. 

4. Todas os competidores que apresentarem irão receber um certificado, ficar 

atento pois terá uma lista para assinar na sala, por favor levar identidade ou 

documento oficial com foto para confirmação. 

5. O slide da apresentação deverá estar em inglês.  

6. Cada tema terá no máximo 6 participantes. 

7. Será disponibilizado Datashow e computador pela organização, assim como 

a sala climatizada. 
 

5) Julgamento 
1. Um painel com no mínimo 3 engenheiros químicos e no máximo 8 

(Professores da universidade do capítulo, representante da indústria e um 

membro local da AIChE) julgará as apresentações. A decisão desses juízes 

será final.  

2. Somente um trabalho de cada tema da Regional Student Paper Competition 

poderá ser apresentado na National. No caso de empate de primeiro lugar, 

os organizadores da Regional devem escolher um para poder ser 

apresentado na National.  

3. Os Competidores não terão acesso as notas recebidas.  
 

6) Prêmios 
1. O prêmio irá ser divulgado no site oficial do evento: 

https://www.aichecimatec.com.br 

 

7) Temas 
1. Engenharia de Catálise e Reação 

2. Sustentabilidade 

3. Alimentos, Farmacêuticos e Biotecnologia 

4. Separações 

5. Meio Ambiente 
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6. Educação 

7. Combustíveis, Petroquímica e Energia 

8. Computação e Controle de Processos 

9. Engenharia e Ciência dos Materiais  

 

8) Datas Importantes 
 

Atividade Data de início Data Final 

Submissão de artigo 04/11/2019 04/12/2019   15/12/2019   

Resposta de aceite ou 

não do artigo 
04/12/2019 15/12/2019   30/12/2019 

Enviando as correções 

dos artigos  
17/12/2019 22/12/2019   08/01/2020 

Reenviar os artigos 

corrigidos 
27/12/2019 10/01/2020   20/01/2020 

Disponibilizando o 

modelo de slide para 

apresentação. 

11/01/2020 - 

Enviar a apresentação 

de slide 
14/01/2020 23/01/2020   27/01/2020 

Publicação da ordem de 

apresentação assim 

como o local. 

24/01/2020 24/01/2020   28/01/2020 

 

Observações 
1. A submissão do artigo deve estar conforme o template disponibilizado no site 

oficial da regional. 

2. Caso o artigo seja aceito será enviado algumas correções necessárias, após 

as correções é necessário reenviar o artigo, por e-mail irá ser informado como 

realizar esse procedimento.  

3. Os arquivos devem sempre ser enviados em extensão .doc ou .docx, salva 

exceção do slide que deverá ser enviado em .pptx. 
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4. A pessoa que irá apresentar será o competidor que submeter o trabalho, o 

qual deve estar inscrito no evento como visto no tópico 2.4. 

 
9) Dúvidas  

Em caso de dúvida sobre este regulamento ou ao Paper Competition, por 

favor entrar em contato com a organização ou o coordenador da competição.  

E-mail: bsrc2020.competition@gmail.com 

 

Boa sorte! 

 


