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Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso 

Maceió – AL 

EDITAL DE SUBMISSÃO DE CASES DE EMPRESAS DO IX SIMPÓSIO 

ALAGOANO DE ENGENHARIA CIVIL 

(RETIFICADO EM 29 DE AGOSTO DE 2019) 

  

A Coordenação Geral do IX SAEC, por meio de sua Coordenação Científica, 

torna público o presente edital de submissão de cases de empresas, visando serem 

apresentados no evento, que ocorrerá entre os dias 17 e 18 de outubro de 2019, no 

Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso. 

  

1.    SUBMISSÃO 

Podem participar do processo de submissão todos os cases verídicos e que 

estejam inseridos em qualquer uma das subáreas da Engenharia Civil. 

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

saec.trabalhos@gmail.com, em formato PDF, entre os dias 03 de julho e 19 de 

agosto de 2019 26 de agosto de 2019 05 de setembro de 2019. 

O e-mail enviado com o case de empresa em anexo deve conter o assunto 

“Submissão de Case de Empresa” (sem aspas) e no corpo do e-mail devem constar 

as informações “Nome Completo”, “CPF”, “e-mail”, “Telefone”, “Empresa”, “Título do 

Case” e “Nome do Apresentador”. 

O case deve ser na forma de resumo redigido em português do Brasil e estar 

de acordo com todas as orientações do Modelo de Submissão de Cases de 

Empresas, disponível em: www.saec.com.br. 

O case deverá ser composto por no máximo 3 (três) autores. 

Todos os cases submetidos devem, obrigatoriamente, estar vinculados a 

alguma empresa. Adicionalmente, somente será permitida a apresentação de 1 (um) 

case por empresa. 

 

 

 

 

http://www.saec.com.br/submissaodetrabalhos
http://www.saec.com.br./
http://www.saec.com.br./
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2.    CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS RESUMOS 

A avaliação dos cases será baseada nos seguintes critérios: 

• Clareza; 

• Aplicabilidade; 

• Resultados; 

• Inovação. 

 

3.    RESULTADOS 

O resultado da aprovação dos resumos dos cases de empresas será divulgado 

até o dia 02 de setembro de 2019 12 de setembro de 2019.  

Os cases aprovados deverão ter seu pôster para apresentação no evento 

enviado ao e-mail oficial saec.trabalhos@gmail.com até o dia 23 de setembro de 

2019 03 de outubro de 2019. 

 

4.    APRESENTAÇÃO 

Os cases de empresas aprovados para o IX SAEC passarão por um processo 

de seleção, em função do espaço físico disponível, para apresentação em formato 

pôster. 

O pôster deve ser elaborado de acordo com as orientações do leiaute padrão, 

a ser disponibilizado no site do evento (www.saec.com.br). 

O apresentador deve comparecer com 15 minutos de antecedência ao horário 

indicado para sua sessão de apresentação. 

Os cases selecionados serão apresentados durante o coffee-break do IX SAEC 

nas sessões dos dias 17 e 18 de outubro de 2019. 

O dia e hora da apresentação serão divulgados no site do evento 

(www.saec.com.br) no dia 27 de setembro de 2019 04 de outubro de 2019. 

O pôster deverá ser levado impresso pelo apresentador ao evento. 

http://www.saec.com.br/
http://www.saec.com.br/
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Somente será permitida a apresentação do case aprovado por autores 

com inscrição no evento. Vale destacar que cada apresentador não poderá 

apresentar mais do que um trabalho/case por dia. 

 

5.    OUTRAS INFORMAÇÕES 

A Coordenação Geral e a Comissão Científica alertam que a responsabilidade 

sobre a veracidade plena do case apresentado, assim como ausência de plágio, 

difamação e outros tipos de desrespeito, é exclusiva dos autores, ficando esses sob 

o rigor das sanções legais aplicáveis. 

Os pôsteres apresentados serão publicados no site do evento 

(www.saec.com.br), e o(a) apresentador(a) receberá certificação de apresentação do 

case. 

Casos omissos nesse edital serão decididos pela Coordenação Geral e pela 

Comissão Científica do IX SAEC. 

 

6.    CALENDÁRIO 

 

Atividade Início Fim 

Período de submissão dos resumos de cases de 

empresas via e-mail. 
03/07 05/09 

Divulgação dos cases aprovados. 12/09 12/09 

Prazo para envio dos pôsteres de cases de empresas 

via e-mail. 
12/09 03/10 

Divulgação do dia e hora das apresentações 04/10 04/10 

Apresentação dos cases de empresas. 17/10 18/10 

 

Maceió, 29 de agosto de 2019. 

 

 

Coordenação Científica do IX SAEC 

Coordenação Geral do IX SAEC 


