
 II SEMANA DE ENGENHARIA CIVIL – UFAC 

 

EDITAL SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS 

 

A Coordenação do Projeto de Extensão “II SEMANA DE ENGENHARIA CIVIL” torna 

público o Edital para submissão de trabalhos acadêmicos para serem expostos durante o 

evento que será realizado no período de 1 a 5 de outubro de 2018. 

 

CAPÍTULO I - DA PARTICIPAÇÃO 

 

1.1 Com objetivo de reunir e mobilizar a comunidade acadêmica da Universidade 

Federal do Acre e outras instituições de ensino poderão participar estudantes, profissionais e 

professores da área da engenharia e arquitetura. 

 

CAPÍTULO II - DA INSCRIÇÃO 

 

2.1 A inscrição será de forma digital, o interessado deverá enviar um e-mail para o 

endereço: secufac2018@gmail.com até o dia 27 de agosto de 2018, contendo o nome dos 

autores, o nome do orientador, telefone para contato e o pôster (banner) que pretende 

apresentar. 

 

CAPÍTULO III - DOS TRABALHOS  

 

3.1 Os trabalhos poderão abordar qualquer área de conhecimento científico ligado à 

engenharia. 

3.2 Os trabalhos inscritos serão avaliados por comissão formada por docentes do Curso. 

3.3 Os critérios de avaliação dos trabalhos inscritos serão:  

a) Relevância do assunto tratado;  

b) A apresentação, a organização das ideias e conteúdo do trabalho é condizente com 

aqueles próprios da produção científica;  

c) Existência de coerência entre os objetivos, metodologia e conclusões. 

3.4 O Resultado Final com os trabalhos selecionados será divulgado até dia 14 de 

setembro de 2018. 

 

CAPÍTULO IV - DOS PÔSTERES 

 

4.1 Os pôsteres (banner) deverão ser enviados como anexo no formato de PDF. 

4.2 O pôster (banner) deverá conter no mínimo introdução, objetivos, metodologia, 

resultados, conclusões e referências bibliográficas, e seguir os padrões definidos no modelo 

disponibilizado pela organização do evento (Anexo I). 

4.3 Cada trabalho poderá ter mais de um autor, devendo conter o nome de todos no pôster 

(banner). 

4.4       O envio do pôster (banner) deverá ser feita até o dia 27 de agosto de 2018. 



4.5  O e-mail enviado deverá ter como assunto: TRABALHO (TÍTULO DO PROJETO), 

NOME DO AUTOR PRINCIPAL.  

Ex: TRABALHO (A participação do jovem na ciência), Camila Soares.  

 

CAPÍTULO V - DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

5.1 Os trabalhos serão expostos no Hall do Teatro Universitário durante II Semana 

Acadêmica de Engenharia Civil.  

5.2 O pôster (banner) será exposto pelo(s) autor(es), em dia e horário a serem divulgados 

juntamente com o Resultado Final. 

5.3 Ao menos um dos autores (autor e/ou co-autor) deverá permanecer ao lado do pôster 

(banner), no período determinado para sua apresentação.  

5.4 O pôster (banner) deverá ser retirado pelo(s) autor(es) no final do evento. 

5.5 A confecção do pôster (banner) é de responsabilidade de cada autor, podendo o 

material do banner ser de lona ou papel. 

 

 

CAPÍTULO VI - CRONOGRAMA    

CAPÍTULO VII – DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

7.1     Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

7.2      Informações adicionais poderão ser obtidas com a Coordenação do Projeto de Extensão 

e-mail: secufac2018@gmail.com  

 

 

 

Rio Branco – AC, 8 de agosto de 2018. 

 

 

 

________________________________ 

Prof.ª MSc. Heloisa Pimpão Chaves 

Coordenadora do Projeto de Extensão – II SEC – UFAC  

ATIVIDADE DATA 

Prazo para submissão dos trabalhos De 8 a 27 de agosto de 2018 

Análise dos trabalhos De 28 de agosto a 7 de setembro de 2018 

Publicação do Resultado Final com os 

trabalhos selecionados 
Até 14 de setembro de 2018 

II Semana de Engenharia Civil 1 a 5 de outubro de 2018 

Apresentação dos trabalhos A ser divulgado 

 

 


