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Overview
Com o objetivo de promover a cooperação entre as instituições dos países ibero-americanos,
designadamente através dos seus professores, pesquisadores, profissionais e alunos, vai realizar-
se o IV Congresso Ibero-Americano de Empreendedorismo, Energia, Ambiente e Tecnologia
(CIEEMAT) que decorrerá na cidade de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Brasil, entre os dias 27 a 29
de novembro de 2018.

Depois das três primeiras edições, as duas primeiras realizadas na Praia Brava, Eletronuclear,
organizadas pelo Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET/RJ), Rio de Janeiro, Brasil junto
a Eletronuclear, e a ultima edição realizada em Bragança, Portugal no Instituto Politécnico de
Bragança (IPB), organizada pelo IPB, CEFET/RJ e Universidade da Corunha (UDC), Espanha. O
CIEEMAT vai agora ter a sua 4.ª edição promovido pelo CEFET/RJ, em co-organização com o IPB e
a UDC apoiado pela Eletronuclear cujo tema central é: Avanços nas Inovações associadas a
Nanotecnologia, Bioenergia e Meio Ambiente.

O CIEEMAT pretende, assim, ser um encontro privilegiado de profissionais, investigadores,
professores e estudantes dos países Ibero-Americanos que desenvolvem a sua atividade na
Energia e o Meio Ambiente congregando em torno das áreas supramencionadas o
empreendedorismo e a inovação tecnológica



Linhas temáticas

Gestão e Sustentabilidade nas Organizações

Alterações Climáticas e Meio Ambiente

Energias Renováveis

Bioenergia

Eficiência Energética em Edifícios

Processamento, Caracterização e Aplicações de 
Nanopartículas e Materiais Nanoestruturados

Redes e Redes Inteligentes

Sistemas de Armazenamento de Energia

Mobilidade Elétrica

Máquinas Elétricas e Sistemas de Acionamento de 
Velocidade Variável

Empreendedorismo e Inovação Tecnológica

Inovação Pedagógica

Siderurgia, Energia e Meio Ambiente

Processamento e Caracterização de Materiais



Normas

O artigo completo deverá ser redigido, impreterivelmente, em português, em inglês ou em 
espanhol; e enviado considerando as normas de formatação disponibilizadas no seguinte 
link:

http://cieemat.ipb.pt/PT_submissao.html

A apresentação dos trabalhos poderá ser oral ou em pôster, conforme avaliação do comitê 
organizador.

A submissão será feita pelo seguinte endereço: 

https://www.even3.com.br/cieemat18

http://cieemat.ipb.pt/PT_submissao.html
https://www.even3.com.br/cieemat18
https://www.even3.com.br/cieemat18


Datas importantes

01/05/2018 – Abertura da plataforma para submissão de artigos

04/06/2018 – Limite para submissão de artigos

03/09/2018 – Comunicação de aceitação e revisão

03/10/2018 – Submissão da versão final



Realização e Apoio

Realização: Apoio:

Cordialmente,

Comissão Organizadora do IV CIEEMAT


