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Centro de Convenções Rebouças
São Paulo, Brasil
CHAMADA DE TRABALHOS
A SBCC – Sociedade Brasileira para Controle de Contaminação e o ICCCS –
Confederação Internacional das Sociedades de Controle de Contaminação informam
que, a partir de 01 de Agosto de 2015, estará aberta a chamada de trabalhos
para o ISCCBRAZIL2016 – Simpósio Internacional de Controle de Contaminação
(International Symposium of Contamination Control). As entidades convidam toda
comunidade técnica, acadêmica e profissionais interessados na disseminação de
conhecimentos da área Controle de Contaminação e Tecnologia de Salas Limpas a
inscrever seus trabalhos a serem apresentados neste evento.
A SBCC, fundada há 25 anos, se dedica a promover atividades científicas, programas
de educação contínua e desenvolvimento profissional para seus associados e
comunidade técnica-cientifica no Brasil, além de abrir canais de comunicação com
a sociedade em geral. A entidade é uma das 17 sociedades nacionais associadas
ao ICCCS e, pela primeira vez, sediará, em setembro de 2016, o simpósio mundial do
setor, o ISCC.
O ISCC, organizado a cada dois anos, é a oportunidade para cientistas, pesquisadores
e profissionais da área apresentarem o resultado de seus trabalhos, novas aplicações
de controle de contaminação e pesquisas. Com palestras para segmentos específicos
e gerais e a exposição de produtos e serviços voltados ao Controle de Contaminação
e Tecnologia de Salas Limpas, o Simpósio é o canal criado pelo ICCCS e suas
sociedades nacionais associadas para suprir as necessidades de atualização dos
diversificados mercados de aplicação dessa tecnologia.
É no ISCC que os profissionais, iniciantes ou experientes, têm oportunidade de
encontrar especialistas do mundo todo e também usuários e fornecedores, criando
uma interação bastante ampla baseada em novas tecnologias, aplicações e
experiências que não se limitam ao conhecimento tradicional.
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INSCRIÇÕES
O prazo para a inscrição com envio dos resumos será de 01 de Agosto de 2015 a 31
de Dezembro de 2015.
Para a inscrição deverá ser remetido um resumo do trabalho a ser avaliado pela
Comissão Técnica que confirmará a aceitação até o dia 30 de Janeiro de 2016.
Normas para envio do resumo:
1. Texto do Resumo/abstract: deverá ser apresentado em Word, fonte Arial 12,
Formato A4 , com até 350 palavras nos idiomas português ou inglês, apenas.
Enviar à Comissão Organizadora do ISCC 2016 via e-mail:

papers@isccbrazil2016.com

Os resumos deverão ser entregues juntamente com um breve currículo do(s)
apresentador(es) com no máximo 5 linhas e os seguintes dados dados para contato:
• endereço completo
• e-mail
• telefone fixo
• telefone celular
SELEÇÃO DOS TRABALHOS
Os autores que tiverem seus resumos selecionados receberão, juntamente com
a confirmação de aceitação, o pedido de envio do TRABALHO COMPLETO o qual
deverá ser encaminhado à Comissão Organizadora até o dia 31 de Abril de 2016.
Normas para envio do trabalho:
Caso selecionado, o trabalho deve ser enviado conforme abaixo:
1. Texto do Trabalho: deverá ser apresentado em Word, fonte Arial 12, Formato A4,
até 2.000 palavras, nos idiomas: português, espanhol ou inglês. Obrigatório um
resumo/abstract em inglês.
2. Apresentação: deverá ser feita em “Power Point”, no modelo oficial do evento. A
quantidade de slides deve ser suficiente para apresentações de 25 minutos ou 50
minutos. Sugerido um máximo de 15 ou 40 slides, respectivamente.
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Enviar à Comissão Organizadora da ISCCBRAZIL2016 via e-mail para:

papers@isccbrazil2016.com
Os trabalhos deverão ser entregues juntamente com um breve currículo do(s)
apresentador(es) com no máximo 5 linhas e os seguintes dados dados para contato:
• endereço completo
• e-mail
• telefone fixo
• telefone celular
CONFIRMAÇÃO FINAL
A confirmação final de aceitação dos trabalhos para a apresentação no
ISCCBRAZIL2016 está prevista para o dia 30 de Junho 2016 e será feita por e-mail
aos autores. Os trabalhos confirmados terão o título e nome dos autores publicados
no site da SBCC e da ICCCS, na revista da SBCC e no Programa e anais do evento.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A Comissão Organizadora fará a avaliação dos trabalhos recebidos e comporá a
grade do congresso segundo seus próprios critérios.
Na classificação alguns pontos receberão atenção especial:
•

relevância do trabalho dentro do tópico selecionado;

•

relevância das fontes de consulta e familiaridade do autor com as mesmas;

•

qualidade das conclusões e suas aplicações práticas;

•

inovação, criatividade e atração do interesse do público afim;

•

disponibilidade de horário dentro da grade do congresso.

TEMA DO SIMPÓSIO
O tema do simpósio é “Controle de Contaminação e Tecnologia de Salas Limpas”
Os palestrantes são encorajados a abordar os seguintes tópicos:
•

Normas, Pesquisas e Desenvolvimento

•

Filtração, Isoladores e Biocontenção

REGRAS PARA SUBMISSÃO
•

Microbiologia e Biotecnologia

•

Metrologia e Óptica

•

Projetos, Economia de Energia e Ensaios

•

Investigação de Falhas e Padronização

•

Inovações para a Indústria Farmacêutica Inovações para Hospitais e Serviços de
Saúde

•

Automação e Robótica

•

Microeletrônica

•

Comissionamento, Qualificação e Validação

•

Classificação da Limpeza de Superfícies

•

Nanotecnologia

•

Dispositivos de Separação

•

Micromecânica

•

Operação e Manutenção de Sistemas de Áreas Limpas e Ambientes Controlados
Associados

PÚBLICO
•

Comunidade Acadêmica e Governamental

•

Profissionais, representantes e interessados nos segmentos:
•

Alimentício

•

Aeroespacial

•

Automobilístico

•

Biotecnologia

•

Cosmético

•

Farmacêutico

•

Hospitalar

•

Microeletrônica

•

Nanotecnologia

•

Saúde

•

Veterinária

