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Normas de Submissão de Trabalhos Científicos 
III Semana de Engenharia Civil do IFBA – Eunápolis/ BA 2018 

 
 

 
Serão aceitos resumos simples para apresentação oral durante a III Semana de 

Engenharia Civil do IFBA Campus Eunápolis. 

 

A apresentação deverá durar 10 minutos, com tempo posterior destinado a 

perguntas e inferências dos ouvintes. 

 

O resumo deve ser objetivo que contemple trabalho executado uma das seguintes 

áreas da Engenharia: Recursos Hídricos, Saneamento, Estruturas, Geotecnia, 

Construção Civil e Materiais de Construção, Modelagem Computacional, 

Engenharia de Produtos e Processos, Gestão Ambiental, Gestão de Projetos, 

Estudos sobre Energia, Ergonomia, Ensino e Extensão em Engenharia, 

Engenharia de Segurança do Trabalho, Pesquisa Operacional, Engenharia da 

Qualidade e Planejamento Urbano.   

 

Conforme template disponibilizado, os arquivos enviados deverão conter: 

 O título do trabalho centralizado, em negrito e caixa alta. 

 Nomes completos e instituição dos autores, abaixo do título, centralizado; 

 Resumo, com no máximo 2.500 caracteres (com espaços), redigido em 

fonte Arial, tamanho 12, espaçamento simples e em parágrafo único. 

 3 palavras chave separadas por ponto e vírgula 

 

O conteúdo mínimo do resumo deverá ter introdução, objetivo geral do trabalho, 

procedimentos metodológicos, discussão dos resultados e conclusão ou 

considerações finais. 

 

Os resumos deverão ser enviados em duas vias (uma identificada com os nomes 

dos autores e outra sem identificação) em arquivo formato .doc ou .docx para o 
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seguinte endereço: trabalhos.sec.eun@gmail.com até o dia 12 de Novembro 

de 2018. 

 

 

Não serão aceitos resumos enquadrados em quaisquer dos itens a seguir:  

- Enviados fora do prazo definido; 

- Com mais de duas laudas; 

- Com mais de cinco autores;  

- Trabalhos já publicados;  

- Que não contemplem o conteúdo mínimo previsto por estas normas; 

- Que não tenham enviado as duas vias (uma com identificação dos autores 

e outra sem); 

- Sem rigorosa revisão gramatical, ortográfica, de formatação e de conteúdo; 

- Que obtenham pontuação inferior a 25,0 mediante aos critérios de 

pontuação estabelecidos conforme Anexo I.  

 

O autor que enviar o resumo é responsável legalmente por todo seu conteúdo 

(incluindo área, título, nomes dos autores, instituições, etc.). O IFBA é isento de 

qualquer responsabilidade sobre o conteúdo do resumo que for divulgado e/ou 

publicado através de qualquer meio de comunicação do Evento (programa, 

atestado, e-mail, pôster, site, livro eletrônico e outros), pelos autores ou por 

terceiros. Todos os autores devem ter conhecimento das normas, do conteúdo do 

resumo e concordar em ter seus nomes inseridos como autores.  

 

Para a apresentação do trabalho aprovado é necessário que pelo menos um dos 

autores, o apresentador, se inscreva no evento. Apenas um dos autores deverá 

enviar o resumo, sendo este, o responsável pela apresentação. 

 

Os arquivos da apresentação oral devem ser enviados até a data 07/12/2018 para 

o endereço trabalhos.sec.eun@gmail.com. Os slides deverão ter as logomarcas 

do IFBA Campus Eunápolis e do evento. 
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Os resumos aprovados e a respectiva apresentação serão avaliados pela 

Comissão Científica. A pontuação da apresentação obedecerá aos critérios 

estabelecidos pelo Anexo II, sendo a pontuação total do trabalho a soma das 

notas obtidas na submissão do resumo e na apresentação do trabalho. 

 

Os três trabalhos mais bem pontuados receberão menção honrosa durante o 

encerramento do evento e seus autores convidados a expandir o texto, a fim de 

adequá-lo à publicação na Revista Pindorama (ISSN 2179-2984). 

Todos os resumos aprovados serão disponibilizados no endereço eletrônico do 

evento. 

 

Cronograma 

25/10/2018 (quinta-feira): abertura do edital. 

12/11/2018 (segunda-feira): prazo final para submissão dos resumos. 

26/11/2018 (segunda-feira): parecer de aceite dos resumos, a ser divulgado pela 

comissão organizadora por e-mail. 

03/12/2018 (segunda-feira): envio da versão final dos resumos, retificados de 

acordo com as observações feitas pela comissão científica.    

07/12/2018 (sexta-feira): divulgação da ordem de apresentação dos trabalhos. 
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ANEXO I - Critérios de pontuação para avaliação dos resumos submetidos. 

Critério Intervalo de pontuação 

Originalidade do trabalho e relevância do tema. 0,0 a 10,0 

Consistência metodológica do trabalho. 0,0 a 10,0 

Relevância dos resultados e clareza da discussão. 0,0 a 10,0 

Conclusão e considerações finais: fundamento, 

coerência e alcance. 

0,0 a 10,0 

Qualidade ortográfica e organização do texto. 0,0 a 10,0 

Pontuação máxima 50,0 

 

 

ANEXO II - Critérios de pontuação para avaliação das apresentações orais dos 

trabalhos aprovados. 

Critério Intervalo de pontuação 

Adequação ao tempo disponibilizado para 

apresentação. 

0,0 a 10,0 

Qualidade dos slides utilizados. 0,0 a 10,0 

Domínio do conteúdo pelo/a apresentador/a. 0,0 a 10,0 

Clareza na organização das ideias durante a 

apresentação. 

0,0 a 10,0 

Segurança e domínio de conteúdo nos 

questionamento e inferências. 

0,0 a 10,0 

Pontuação máxima 50,0 

 


