
 

EDITAL DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS DO SIMPÓSIO 

ALAGOANO DE ENGENHARIA CIVIL 
Retificado em 28 de julho de 2017 

 
O Simpósio Alagoano de Engenharia Civil - SAEC, torna público o presente edital de 

submissão de trabalhos, de cunho científico e tecnológico, visando serem apresentados no 

evento, que ocorrerá entre os dias 14 e 15 de setembro de 2017, no Centro Cultural e de 

Exposições Ruth Cardoso. 

 

1. SUBMISSÃO 

Pode participar do processo de submissão trabalho inédito de cunho científico que 

apresente ou não inovação tecnológica nos seus resultados. 

O trabalho deve ser submetido exclusivamente através do e-mail oficial 

saec.trabalhos@gmail.com, entre os dias 07 de junho e 04 de agosto de 2017. 

O e-mail enviado com o trabalho em anexo deve conter o assunto “Submissão de 

Trabalho” (sem aspas) e no corpo do e-mail devem constar as informações “Nome 

Completo”, “CPF”, “E-mail”, “Telefone”, “Instituição”, “Título do Trabalho”, “Categoria 

do Trabalho” (Trabalho Científico ou Trabalho Científico com Inovação Tecnológica) e 

“Nome do Apresentador”. 

O trabalho deverá obrigatoriamente possuir tema voltado à Engenharia Civil, 

podendo estar inserido em qualquer uma das suas diversas subáreas (Construção civil, 

Estruturas, Infraestrutura de Transportes e etc.). 

O trabalho deve ser na forma de resumo expandido redigido em português do Brasil, 

contendo no máximo 6 páginas e seguir todas as demais orientações do Modelo de 

Submissão disponível em: www.saec.com.br. 

O trabalho deverá ser composto por no máximo 5 (cinco) autores. 

Para submeter o resumo, pelo menos um dos autores deve estar com inscrição 

confirmada no SAEC até o último dia do período de submissão. 

Durante a submissão, deve ser feita a opção de categoria na qual o resumo se 

enquadra: Trabalho Científico ou Trabalho Científico com Inovação Tecnológica. À 

Comissão Organizadora, entretanto, atribui-se o direito de alterar a categoria do trabalho 

caso ele atenda melhor aos requisitos da outra categoria. 

As categorias são divididas de acordo com os seguintes critérios: 

• Categoria 1 - Trabalho Científico: resumos inéditos com introdução, 

descrição do método, apresentação e discussão de resultados, conclusões dos autores, 
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baseadas em evidências, e que não se enquadrem na categoria 2. 

• Categoria 2 - Trabalho Científico com Inovação Tecnológica: resumos 

inéditos com introdução, descrição do método; apresentação e discussão de 

resultados, que apresentem inovação tecnológica relacionadas a produtos, métodos  

ou serviços; e conclusões dos autores, baseadas em evidências. 

 

 

2. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS RESUMOS 

O trabalho que não seguir todas as orientações do presente Edital poderá ser 

imediatamente desclassificado. 

A avaliação dos trabalhos de cada categoria será baseada nos seguintes critérios: 

• Categoria 1 - Trabalho Científico: 

oRelevância e Originalidade; 

oPotencial aplicabilidade dos dados apresentados; 

oRedação do resumo e linearidade da descrição; 

oAdequação do corpo do resumo às normas dispostas no presente edital. 

• Categoria 2 - Trabalho Científico com Inovação Tecnológica: 

oRelevância e Originalidade; 

oPotencial aplicabilidade da inovação tecnológica apresentada; 

oRedação do resumo e linearidade da descrição; 

oAdequação do corpo do resumo às normas dispostas no presente edital. 

 
3. RESULTADOS 

A aprovação dos trabalhos será divulgada até o dia 30 de agosto de 2017. 

O trabalho pode ser “aprovado” ou “aprovado com correções”. 

Os trabalhos “aprovados com correções” devem ter a versão corrigida submetida até o 

dia 08 de setembro de 2017. 

 

 

4. PREMIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 

O melhor trabalho, de cada categoria, será premiado, mediante apresentação oral no 

evento, com um tablet e receberá certificado de melhor trabalho de sua categoria. 

Os trabalhos que ficarem na segunda e terceira colocação, de cada categoria, também 

receberão certificação especial. 

Todos os outros trabalhos publicados receberão certificado de publicação. 

 

 

5. APRESENTAÇÃO 

Os trabalhos selecionados como melhores trabalhos serão apresentados oralmente  no 
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evento. A apresentação deverá ser de 10 minutos e deve ser elaborada uma apresentação de 

slides digitais do trabalho a ser enviada a comissão organizadora pelo e-mail 

saec.trabalhos@gmail.com até o dia 8 de setembro de 2017. 

O apresentador deve comparecer com 15 minutos de antecedência ao horário  

indicado para sua sessão de apresentação. A ausência no horário previsto poderá acarretar 

em desclassificação automática do trabalho. 

Todos os outros trabalhos serão apresentados no formato pôster durante o coffee- 

break do SAEC nas sessões do dia 14 e 15 de setembro. 

O pôster deve ser elaborado de acordo com as orientações do layout padrão. 

O dia e hora da apresentação, assim como o layout padrão do pôster e da apresentação 

de slides serão divulgados no site do evento (www.saec.com.br) no dia 30 de agosto de 2017. 

O pôster deverá ser levado impresso pelo apresentador ao evento e uma versão digital 

enviada à comissão organizadora pelo e-mail saec.trabalhos@gmail.com até o dia 8 de 

setembro de 2017. 

 

 

6. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

Posteriormente   ao   evento   os   trabalhos   publicados   receberão   o    código    

ISSN (International Standard Serial Number) e serão publicados no site do evento 

(www.saec.com.br). 

Nota-se ainda que o trabalho deve ser inédito e é de responsabilidade dos autores a não 

ocorrência de plágio. 

 

 

7. CALENDÁRIO 
 

DATA ATIVIDADE 

07 de junho de 2017 Divulgação do edital. 

07 de junho a 04 de agosto de 

2017 

Período de submissão de trabalhos. 

 
30 de agosto de 2017 

Divulgação dos trabalhos aprovados, dia 

e horário das apresentações e layouts 

padrão. 

08 de setembro de 2017 Submissão de artigo corrigido  

Envio das apresentações em formato 

digital (slides e pôsteres) 

14 e 15 de setembro de 2017 Apresentação e premiação dos trabalhos. 
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