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Chamada de trabalhos
O WORCAP é o workshop anual do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada do INPE, e seu
objetivo é promover a integração de docentes do programa com estudantes de graduação e pós-graduação
para troca de experiências e apresentação de trabalhos, cursos e hackatons em temas relacionados à
computação aplicada a ciência, tecnologia e engenharias espaciais.
As inscrições para participação e apresentação são gratuitas.

Datas importantes
•
•
•
•
•

Prazo final para submissão de trabalhos: 1 de setembro de 2019
Notificação de aceitação: 4 de setembro de 2019
Entrega dos pôsteres para impressão: 11 de setembro de 2019
Último dia para inscrições: 15 de setembro de 2019
WORCAP 2019: 17 a 19 de setembro de 2019

Guia para submissão
Serão aceitos trabalhos resultantes de pesquisa original e em andamento sobre tópicos relacionados à
computação aplicada à ciências e engenharias espaciais, em particular modelagem computacional e de
tecnologia da informação e extração de informações. Todas as submissões serão revisadas por um comitê
científico.
Serão aceitos trabalhos em duas modalidades:
•
•

Pós-graduação: os trabalhos devem apresentar pesquisas concluídas ou etapas concluídas de
projetos em andamento, consistindo em resumo de até 500 caracteres, em português ou inglês.
A comissão de avaliação selecionará a apresentação como oral ou pôster.
Iniciação Científica ou TCC: os trabalhos devem apresentar pesquisas relacionadas com as bolsas de
IC ou trabalhos de conclusão de curso, consistindo em resumo de até 500 caracteres, em português
ou inglês. As apresentações serão realizadas apenas na forma de pôster.

Instruções para a submissão e participação estão publicadas em http://www.inpe.br/worcap.
Sugere-se que os resumos abordem quatro aspectos da pesquisa, de forma clara e objetiva: objetivo,
métodos, resultados e conclusões. Resumos aceitos serão publicados em forma digital pela Biblioteca do
INPE.
Os pôsteres dos trabalhos aceitos em ambas as modalidades deverão ser criados pelos autores com
instruções fornecidas após aceite, e serão impressos pela CAP.
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