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III CONGRESA – III CONGRESSO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO 

 

CHAMADA DE TRABALHOS 

 
 

Prezado(a) Congressista, 

 

O curso de Engenharia Civil da UFERSA tem o prazer de convidar toda sociedade acadêmica para prestigiar o 

evento  "III CONGRESA – III CONGRESSO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO", cuja temática será: "Engenharia Civil na prática e 

suas responsabilidades", constituído por diversas palestras, mesas-redondas e minicursos que ocorrerão nos dias 

09 a 13 de agosto,  na modalidade online, e para participar das apresentação de trabalhos técnico-científicos na 

modalidade apresentação oral na área da engenharia civil. 

 

 

ÁREAS TEMÁTICAS: 

 

ICC: Construção Civil (Materiais de construção, instalações prediais e processos construtivos) 

IIMA: Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos 

IIIES: Estruturas (Análise estrutural, dimensionamento e projetos) 

IVG: Geotecnia 

VT: Transportes 

 

ENVIO: 

 

Os resumos devem ser enviados à comissão técnico-científica do evento através da resposta ao questionário 

“Submissão de Resumo Expandido no III CONGRESA” pelo autor que deseja apresentar o trabalho na modalidade 

oral no evento, na língua portuguesa, no modelo fornecido pela comissão na página do evento, em formato pdf e doc. 

O nome do arquivo deve apresentar o nome “ICC-Nome_do_autor_principal” (Código do tema-Nome do autor).  

 

No questionário, além do envio dos documentos em word e pdf do resumo expandido, deverá ser preenchida a Ficha 

de Inscrição do Resumo, com as seguintes informações: 

 

Título do trabalho: 

Área Temática: 

Resumo (máximo 200 palavras): 

Palavras Chaves: palavra chave 1, palavra chave 2, palavra chave 3. 

 

Cada trabalho poderá ser submetido com no máximo 05 (cinco) autores, dos quais deverá ser indicado 01 (um) como 

autor principal (1º autor). Um dos autores ficando responsável pela inscrição e por apresentar o trabalho na 

modalidade oral no evento. A apresentação oral e submissão do trabalho deve ser feito por um autor apenas 

(abrangendo até 03 (três) trabalhos por autor no caso de aprovação), caso o mesmo autor deseje submeter mais de 

um trabalho, a inscrição e submissão deve ser feita por um dos outros 04 autores. Será realizada uma seleção dos 

melhores trabalhos de cada área para apresentação oral no evento. 

 

 

DATAS IMPORTANTES: 

 

Envio de Resumos Expandidos: 23 de junho a 08 de julho de 2021 

Divulgação da lista parcial de trabalhos aprovados: A partir de 16 de julho de 2021 

Divulgação do Resultado final de trabalhos aprovados: A partir de 28 de julho de 2021 

 

Apresentação dos Trabalhos Científicos: 13/08/2021, com sessão e horários a definir. 

Confirmação da inscrição do autor no evento no ato da inscrição. 

 

ESTRUTURA DO RESUMO EXPANDIDO: 

 

O resumo expandido deverá ser preparado em editor de texto, para Microsoft Windows, com as seguintes 

configurações: 

Formato do papel: A4 (retrato) 

Número de páginas: mínimo 3 (três) e máximo 5 (cinco) páginas 

Margens: Superior de 3 cm; inferior, esquerda e direita de 2 cm. 
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Título: letras maiúsculas, negrito, centralizado e regular, fonte TIMES NEW ROMAN tamanho 14. Deixar 1 linha 

em branco após o título. 
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Autores: inserir o(s) nome(s) completo(s) do(s) autor(es), centralizado e regular, fonte TIMES NEW ROMAN 

tamanho 12. Deixar 1 linha em branco após a indicação de autoria do trabalho. 

 

Afiliação autores: inserir nome completo da instituição de origem, centralizado e itálico, fonte TIMES NEW 

ROMAN tamanho 10, seguido do e-mail. Deixar 1 linha em branco após a indicação da afiliação. 

 

Resumo: o resumo expandido deverá conter Introdução (justificativa implícita e objetivos), Metodologia, 

Resultados e Discussão (apresentar os resultados das análises iniciais - quando tratar-se de pesquisas em andamento 

- podendo inserir tabelas, gráficos ou figuras), Conclusões e Referências Bibliográficas. 

 

IMPORTANTE: O uso do papel timbrado do evento é obrigatório. Caso o resumo enviado não esteja no formato 

solicitado será automaticamente reprovado. 


