
Apresentação

Prezado congressista

Neste momento em que vivemos uma realidade de grandes dificuldades em nosso país,

com uma crise que atinge todos os aspectos da vida nacional, seja no aspecto político, no

social e no econômico, estamos comunicando a realização do XVII CBE. O setor energético

extremamente sensível à instabilidade político econômica, requer mais que nunca a reflexão

sobre as suas perspectivas e a proposição de soluções para suas crises específicas.

Nesta edição o tema oficial do congresso será “Planejamento Energético e Novas
Tecnologias”, tema que contextualizado no momento atual, nos permitirá uma visão

melhor do que pode vir a suceder em futuro de médio e longo prazo neste setor que é o

alvo de nossa atenção e trabalho.

Contamos com a sua participação neste evento, em que temos a chance de reafirmar que

apesar da crise, a vida não para. Seu trabalho técnico será muito bem vindo e se aprovado

pela Comissão Editorial do XVII CBE, será publicado nos anais do mesmo e apresentado

oralmente ou em forma de pôster durante o congresso.

A seguir apresentamos aos interessados a pauta temática dos trabalhos a serem

encaminhados, bem como as instruções para o envio.

Atenciosamente,

Nome:

Empresa / Instituição:

Área de atuação:

Endereço para correspondência:

Tels.:                                                 CPF:

E mail:                                                 Cidade:

Estado:           País:                             Cep:

Valor: Profissionais R$ 300,00 - Estudantes: R$ 200,00

Inscrição de Profissional Inscrição de Estudante

1)Os pagamentos das inscrições, deverão ser feitos através de  depósito a ordem da Funda-
ção COPPETEC, na conta  34.993-3 da agência 22349 do Banco do Brasil. Envie uma cópia
do recibo de depósito. Caso você inscreva um trabalho técnico, o recibo poderá ser enviado
por via digital junto com o arquivo do mesmo;

2)Os trabalhos técnicos recebidos só serão analisados mediante comprovação do pagamento
da inscrição no congresso de  pelo menos um dos  seus autores;

3)Os demais autores que desejarem participar da apresentação dos trabalhos deverão inscre-
ver-se no congresso;

4)Não haverá, em hipótese alguma, devolução da taxa de inscrição;

5)A ficha de inscrição, acompanhada da cópia do recibo de inscrição, deverá ser enviada  para
o endereço abaixo ou para o e mail: contato@congressoenergia.com.br;

6) Pagamentos de inscrições em cheque ou espécie só serão aceitas no dia do evento.
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FICHA DE INSCRIÇÃO

 Temas:
u Matriz energética brasileira

u As tarifas de energia

u Fontes renováveis de energia

u Desafios da exploração do carvão mineral no Brasil

u Meio ambiente e mudanças climáticas

u Planejamento e modelos energéticos

u Aspectos regulatórios, tarifários e institucionais

u Geração distribuida

u Integração energética regional

u Sistemas isolados e universalização

u Inovações tecnológicas na energia

u Smart grids

u Segurança, confiabilidade e eficiência energética

u A cadeia produtiva do petróleo

u Tecnologias para armazenamento de energia

u Desafios da exploração do Urânio

 Perspectivas:
u Planejamento Setorial

u Tecnológica

u Econômica

u Social

u Ambiental

Especificações:

u Número máximo de páginas: 15, em formato  A4,

corpo 11.

u Estrutura dos trabalhos: título, resumo (máximo

de 200 palavras), introdução, corpo do trabalho,

conclusão e referências bibliográficas.

u Dados do(s) autor(es) na folha de rosto do

trabalho: nome, qualificação acadêmica, endereço,

telefone(s) para contato e  e-mail.

uOs trabalhos deverão ser enviados por e mail

para trabalhosxviicbe@congressoenergia.com.br,

em arquivo  compatível com o ambiente

Windows. As imagens e tabelas constantes do

trabalho, deverão também ser enviadas em

arquivos Tiff, Jpeg ou Excel (Imagens inseridas no

texto não têm qualidade para editoração).

u Veja na página seguinte os procedimentos para

inscrição dos autores do trabalho no congresso.

u No início do trabalho, o(s) autor(es) deverá(ão)

indicar a preferência pela forma de apresentação:

oral ou em poster.

u Os trabalhos deverão ser encaminhados até o

dia 30 de 30 de 30 de 30 de 30 de setembrosetembrosetembrosetembrosetembro de 201 de 201 de 201 de 201 de 20177777.....

ESPECIFICAÇÕES PARA ENVIO DE TRABALHOS TÉCNICOS:
O autor deverá informar o tema específico em que se enquadra o trabalho e sob que perspectiva.
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Coordenador do XVII CBE.

Prof. Luiz Pinguelli Rosa

Presidente do XVII CBE.


