
 
 

CALL FOR PAPERS 

O Núcleo de Estudos de Data Science da Escola de Economia de São Paulo (EESP) e da Escola 
de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP) da Fundação Getulio Vargas (FGV) 
promoverá o II  Encontro Brasileiro de Data Science (II EBDS – 2019) de 09 a 11 de 
dezembro de 2019, com o objetivo de reunir profissionais do mercado e academia 
interessados em ciência de dados aplicada nas áreas de Economia, Finanças, Administração, 
Negócios, Direito e Políticas Públicas. 

As atividades do II Encontro Brasileiro de Data Science ocorrerão nas dependências da 
Fundação Getulio Vargas de São Paulo e serão compostas de: 

● Sessões de apresentação de trabalhos técnicos selecionados (Call for Papers) 
● Sessões “Basic of”: temas e conceitos básicos de fundamentos em Data Science;  
● Sessões Técnicas: aprofundamento em temas técnicos específicos de Data Science; 
● Sessão de Palestras: usuários apresentando aplicações da Data Science em diversos 

setores; 
● Painéis de discussões executivas sobre as tendências de Data Science; 
● Minicursos realizados nos laboratórios de computadores (como atividade extra ao 

Encontro). 
 

Instruções para Submissão de Trabalhos 
1. Temas - trabalhos teóricos, empíricos, experimentais e aplicações relacionados às 

grandes áreas de: 
o Inteligência Computacional e Aprendizagem de Máquina (Machine Learning & 

Deep Learning); 
o Inteligência Artificial (AI – Artificial Intelligence); 
o Processamento de Linguagem Natural (NLP – Natural Language Processing); 
o Análise de Dados (Data Analytics and Big Data); 
o Visualização de Dados (Data Visualization); 
o Computação na Nuvem (Cloud Computing); 
o Internet das Coisas (IoT – Internet of Things); 
o GeoAnalytics e Estatística Espacial; 
o Data Mining, Estruturação e Limpeza de Dados; 



 
 

o Linguagens de programação e ferramentas específicas; 
o Integração de Técnicas Analíticas e Computacionais. 

 
2. Data limite para submissão -  09 de agosto de 2019. 

 
3. Data de divulgação dos resultados – 20 de setembro de 2019. 

 
4. Processo de submissão - os manuscritos devem ser enviados para nds@fgv.br. 

 
5. Formato de submissão 

 
● Papel: A4 (29,7 x 21 cm) com orientação retrato; 
● Margens: superior 3cm, inferior 2cm, direita 2cm, esquerda 3cm; 
● Editor de texto: apenas PDF. 
● Fonte: Times New Roman, tamanho 12 com espaçamento normal; 
● Espaçamento de linha: simples; 
● Parágrafo: justificado; 
● Conteúdo da PRIMEIRA página: Título do trabalho, nomes dos autores, 

resumo e palavras-chave; 
● O corpo do texto deve começar na segunda página; 
● Número de páginas: mínimo de 06 (seis) e máximo de 20 páginas, 

considerando inclusão de tabelas, figuras, referências bibliográficas e notas de 
final de texto. 

● Numeração da página: rodapé com alinhamento ao lado direito; 
● Citações e referências bibliográficas: conforme normas da ABNT; 
● Resumo: máximo de 250 palavras; 
● Palavras-chave: máximo de 05 palavras. 

 
6. Idiomas 
● Português ou inglês. 

 
● Trabalhos selecionados: serão apresentados no II EBDS. 

 
 
Dúvidas com relação ao processo de submissão devem ser enviadas para o email: 
nds@fgv.br 
 


