EDITAL PARA A SUBMISSÃO DE TRABALHOS
CIENTÍFICOS
VIII SEMANA DE ENGENHARIAS E V SEMANA DE ARQUITETURA
2º MOSTRA DE TRABALHOS CIENTÍFICOS

INTRODUÇÃO:
Na semana entre 02 e 06 de setembro de 2019 realizar-se-á o evento intitulado
“VIII Semana de Engenharias e V Semana de Arquitetura” nas dependências da
Faculdade de Engenharias e Arquitetura (FEITEP). O evento contará com uma série de
atividades de engajamento e interação entre acadêmicos, professores, profissionais das
mais diversas áreas e comunidade em geral.
A 2º Mostra de Trabalhos Científicos tem como finalidade a promoção e
discussão de conceitos e temáticas relacionados às Engenharias e Arquitetura.

NORMATIZAÇÃO:
Cada acadêmico poderá apresentar no máximo 2 (um) trabalho como autor
principal e 2 (dois) outros trabalhos como coautor, sendo que cada trabalho deve contar
com, no máximo, 4 (quatro) autores. Todos os trabalhos aceitos e apresentados em
formato de banner (pôster) no evento serão publicados nos Anais do Evento. Cabe
ressaltar que a submissão dos trabalhos está condicionada à inscrição de pelo menos
um dos autores no Evento.
Para a apresentação e publicação, todos os trabalhos deverão respeitar,
criteriosamente, os seguintes formatos:


Resumo: O resumo deve conter no mínimo 200 e no máximo 500 palavras e
composto apenas por texto corrido, em parágrafo único sendo vedada a
utilização de recursos visuais tais como figuras, gráficos ou tabelas. Ao final
deste parágrafo, é de caráter obrigatório acrescentar o campo “Palavras-Chave”
composto por três palavras e/ou expressões que representem seu trabalho.

Anexo I. Template de resumo


Pôster: Os pôsteres deverão ter as dimensões: 0,80 m de largura por 1,20 m de
altura e deverão ser compostos por: Título, Ilustrações, Objetivos, Resultados
parciais (quando houver) e Conclusões:

Normatização Pôster:







Fonte Arial e que seja seguida a padronização de tamanho: 72pt para o título,
36pt para os cabeçalhos e 24pt para o texto, desde que haja harmonia entre tais
elementos;
As seções do pôster devem estar separadas em duas colunas, tornando a leitura
esteticamente mais harmônica;
Ilustre suas ideias ao utilizar figuras simples, visíveis e que chamem a atenção
do público. Opte por fundos lisos ou texturas simples;
Referências deverá ser adotada a normatização da ABNT;
Use pouco texto: um bom pôster deve ter pouco texto. Use frases mais diretas e
curtas em vez de orações longas e estruturas complexas. Enfatize os objetivos
e as conclusões.

Todos os trabalhos (Resumos e Pôsteres) deverão indicar o nome, a
filiação institucional e o correio eletrônico do autor principal ou coautor(s) do
trabalho.

Anexo II. Template Pöster

CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS TRABALHOS:
Os resumos deverão ser enviados pelo acadêmico somente para o e-mail
periodicos@feitep.edu.br até o dia 20/08/2018 sendo esta a data limite para a
submissão de trabalhos. A comissão julgará os trabalhos e emitirá parecer via e-mail
até o dia 24/08 seguindo os seguintes critérios de avaliação:
A temática ou a questão abordada nos trabalhos deve estar claramente
relacionada com ao menos uma das diversas áreas da engenharia e/ou arquitetura.
Os trabalhos devem fazer bom uso das normas da língua portuguesa,
apresentando contribuições ou resultados para a área escolhida e estar estruturados de
maneira que se possa perceber, claramente, a área de interesse, os objetivos do
trabalho e sua relevância para a área.
Para maior clareza quanto ao processo de arbitragem, a seguir são indicados os
itens analisados nos trabalhos, aos quais são atribuídas notas que variam de 1 ponto
(insatisfatório) a 4 pontos (satisfatório).








Descrição dos materiais e métodos para o desenvolvimento do trabalho
Adequação do título
Relevância e contribuições para a Engenharia e/ou Arquitetura
Objetividade e clareza do resumo
Introdução e justificativa do trabalho desenvolvido
Clareza dos objetivos do trabalho desenvolvido
Apresentação das considerações de forma sucinta e clara.

Os trabalhos com notas inferiores a 15 pontos terão sua publicação
indeferida. Todos os trabalhos com notas superiores ou iguais a 15 pontos são
passivos de correções e adequações.

DOS BENEFÍCIOS:
Pelo Cumprimento das etapas: submissão, avaliação, classificação, publicação
nos Anais do Evento e apresentação do pôster, os acadêmicos envolvidos receberão
certificado de apresentação com 4 (quatro) horas de Atividades Acadêmicas
Complementares (AAC) além das horas que o evento proporciona, independentemente
do número de trabalhos apresentados.

Para maiores informações e possíveis esclarecimentos, entre em contato pelo e-mail:
periodicos@feitep.edu.br

CRONOGRAMA:

ATIVIDADES
Lançamento do edital
Submissão de trabalhos científicos (resumo e pôster)
Divulgação da relação de trabalhos aceitos
Entrega do Pôster impresso
Mostra do Pôster

DATA LIMITE
01/08/2019
20/08/2019
23/08/2019
30/08/2019
Entre 02 e 06/09/2019

Maringá, 01 de agosto 2019

___________________________________
Prof. Dr. Ricardo Massulo Albertin
Coordenador de Pesquisa e Extensão

