
 

 
 
 

EDITAL DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS 
PARA O V CONPET CIVIL 

EDITAL N°01/2017, de 6 de novembro de 2017 

 

A Comissão Organizadora do V Congresso Nacional dos Grupos PET de 

Engenharia Civil (V CONPET Civil), que será realizado no período de 30 de março a 

01 de abril de 2018, na cidade de Ouro Preto/MG, torna público o Edital de Submissão 

de Trabalhos Acadêmicos. O evento tem como tema PET: Multiplicador de 

conhecimento para a transformação social. 

 

1. OBJETIVOS DO V CONPET CIVIL 

 

1.1.  Promover a integração dos grupos PET participantes do evento por meio da 

exposição das atividades desenvolvidas por cada grupo. 

1.2.  Possibilitar o intercâmbio de experiências e de conhecimentos adquiridos por 

meio de ações que envolvam a tríade ensino-pesquisa-extensão, desenvolvidas pelos 

petianos participantes. 

1.3.  Incentivar a participação dos petianos no desenvolvimento de Atividades 

Complementares. 

1.4.  Identificar entre os grupos PET presentes, diferentes formas de realizar 

atividades semelhantes, além de compartilhar experiências surgidas na sua execução. 

1.5.  Contribuir para a reflexão sobre a função social dos grupos PET enquanto 

agente transformador dentro e fora da universidade.  

 

 

 

 



 

 

 

2. INSCRIÇÕES 

 

2.1.  O período de submissão dos trabalhos será de 06 de novembro de 2017 a 24 

de janeiro de 2018.  

2.2.  O processo de submissão dos trabalhos será realizado exclusivamente por via 

eletrônica, por meio do envio do Resumo Expandido em formato PDF, segundo o 

Modelo Expandido, disponibilizado no site do evento, para o e-mail 

vconpetcivil@gmail.com com o assunto: “Resumo expandido: Grupo PET/Instituição de 

ensino/Área de Submissão” (Por exemplo: “Resumo expandido: PET 

Civil/UFOP/Pesquisa”). 

2.3.  Os resumos enviados serão avaliados pela Comissão Avaliadora definida no 

tópico 8 deste Edital. Os trabalhos poderão ser aprovados, aprovados com ressalva ou 

reprovados. Os grupos que tiverem trabalhos aprovados com ressalva têm um período 

para reenviar o resumo com as devidas alterações sugeridas e ocorrerá uma nova 

avaliação. 

2.4.  Os trabalhos aprovados serão publicados em anais eletrônicos. 

2.5.  Não serão aceitas inscrições submetidas fora do prazo estabelecido. 

 

3. REQUISITOS PARA ENVIO DOS TRABALHOS 

 

3.1.  Os apresentadores deverão ser integrantes ou membros egressos do 

Programa de Educação Tutorial (PET) e participantes do V CONPET Civil. 

3.2.  Cada grupo PET poderá submeter até dois resumos, sendo, no máximo, um 

resumo de cada área. 

3.3.  O trabalho deverá conter um autor principal, sendo o número de coautores 

ilimitado.   

3.4.  A apresentação do trabalho será realizada durante o V CONPET Civil e deverá 

ser feita por no máximo 2 integrantes do grupo.  

 



 

 

 

3.5.  Os nomes dos apresentadores deverão estar em negrito no Resumo 

Expandido.  

3.6.  Os trabalhos devem:  

3.6.1. Obedecer às regras de envio e de formatação pré-estabelecidas neste 

edital, com a utilização do formato padrão e do modelo de Resumo Expandido 

disponibilizado no site do evento;  

3.6.2. Respeitar os direitos humanos.  

 

4. ÁREAS DE SUBMISSÃO  

 

4.1.  Cada trabalho apresentado deverá se enquadrar em uma das áreas descritas 

no sub-tópico 4.2.  

4.2.  As áreas de submissão de trabalhos, no V CONPET, serão baseadas nos 

pilares da tríade básica do Programa de Educação Tutorial, sendo elas: 

 

4.2.1. Ensino  

Os trabalhos relacionados à área de ensino têm como objetivo principal a busca 

por transmitir conhecimento, tornando-o acessível. Além disso, o ensino, um dos 

pilares da tríade básica do Programa de Educação Tutorial, permite o 

desenvolvimento de atividades capazes de propiciar a transformação do indivíduo nos 

âmbitos científico, investigativo e pedagógico. 

Dessa forma, as atividades de ensino promovem o desenvolvimento de 

competências nas áreas de comunicação e convivência social, compreendendo as 

habilidades de falar com clareza, de se relacionar e trabalhar em equipe. 

 

4.2.2. Pesquisa  

A pesquisa dentro da universidade tem um papel fundamental, uma vez que 

estimula a observação e o pensamento crítico à cerca da realidade. Assim, os  



 

 

 

trabalhos referentes a essa área têm como objetivo a produção de conhecimento e a 

busca por intervenções e soluções frente a problemas emergentes na sociedade. 

Nessa perspectiva, além de incentivar o desenvolvimento científico e técnico dos 

estudantes, a pesquisa pressupõe ações analíticas, reflexivas, questionadoras e 

problematizadoras que, aplicadas ao estudo de novos e diferentes fenômenos e a 

determinada metodologia, produzem informações tecnológicas, políticas, sociais e 

comunitárias 

 

4.2.3. Extensão  

A Extensão Universitária tem como objetivo a articulação do conhecimento 

científico significativo adquirido por meio do ensino e da pesquisa desenvolvidos pela 

instituição de ensino superior e pelo Programa de Educação Tutorial com o público 

externo, interagindo e transformando a realidade social.  

Dessa forma, este pilar do Programa de Educação Tutorial objetiva a realização 

de transformação social, por meio do desenvolvimento de atividades, programas, 

pesquisas, cursos, projetos, eventos, prestação de serviços e outras iniciativas que 

propiciem a transmissão dos saberes científicos, filosóficos, culturais e tecnológicos 

promovidos dentro da universidade para a comunidade onde a universidade se insere.  

 

5. FORMATAÇÃO DE RESUMO EXPANDIDO  

 

5.1.  Os trabalhos deverão ser formatados de acordo com as exigências previstas 

neste documento e de acordo com a formatação definida no “Modelo de Resumo 

Expandido” descrito abaixo.  

5.1.1. Formatação do Resumo Expandido  

Usar papel timbrado;  

Fonte: Arial;  

 



 

 

 

Tamanhos:  

 

 

los secundários (Subtítulos): 12;  

 de figuras e tabelas: 11;  

 Fontes de figuras e tabelas: 11; 

 

Espaçamento entre linhas simples: 1,5 cm.  

Margens:  

 

 

 

 

5.2.  Os trabalhos deverão conter o máximo de 5 (cinco) páginas, incluindo: título, 

autores e afiliações, palavras-chave, introdução, objetivos, metodologia, resultados e 

discussão, conclusão e referências.  

5.3.  Corpo do texto:  

5.3.1. Os nomes dos autores, a afiliação institucional e os dados do PET 

deverão ser alocados de forma centralizada;  

5.3.2. O texto deverá estar em modo justificado e sem tabulação dos 

parágrafos;  

5.3.3. Os resumos poderão conter imagens, tabelas ou gráficos;  

5.3.4. As figuras e tabelas deverão ser alocadas de forma centralizada e 

deverão estar acompanhadas de suas respectivas legendas e fontes;  

5.3.5. Os textos e as imagens deverão estar separados por um espaço 

simples;  

 



 

 

 

5.3.6. Os parágrafos que compõem o texto deverão estar separados por um 

espaço simples. 

5.4. Todas as Referências utilizadas no corpo do texto deverão ser citadas 

conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 

6. APRESENTAÇÃO  

 

5.4. Os trabalhos serão apresentados durante o evento do V CONPET Civil, em 

horário posteriormente determinado pela organização.  

5.5. A apresentação deverá ser feita por 2 integrantes inscritos no trabalho. O tempo 

máximo reservado para cada apresentação é 10 minutos.  

5.6. Os trabalhos de áreas distintas poderão ser apresentados de maneira 

simultânea. Dessa forma, é aconselhável que diferentes integrantes apresentem os 

trabalhos submetidos pelo Grupo. Se for inviável, os apresentadores deverão entrar 

em contato com a Comissão Organizadora no momento da submissão do trabalho.  

5.7. A apresentação dos trabalhos será realizada com o auxílio de apresentação de 

slides, sendo obrigatória a inclusão dos seguintes itens: 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. A data limite de envio dos slides de apresentação dos Trabalhos Acadêmicos 

está definida no tópico 10 deste Edital. 

 

 



 

 

7.  AVALIAÇÃO  

 

7.1. O primeiro critério a ser analisado será a adequação às regras de formatação. 

Os revisores analisarão se os trabalhos obedecem às normas descritas neste Edital e 

no Modelo de Resumo Expandido disponibilizado em anexo.  

7.2. Os trabalhos aprovados pelos revisores serão encaminhados para a 

Comissão Avaliadora.  

7.3. A Comissão Avaliadora analisará os seguintes critérios:  

7.3.1. Adequação à área de submissão  

O trabalho tem seu conteúdo principal adequado à área a qual foi 

submetido, além de apresentar a indissociabilidade dos pilares da tríade 

“ensino-pesquisa-extensão”. 

7.3.2. Estrutura lógica do texto  

O trabalho apresenta uma estrutura lógica guiada por Título, Autores e 

Afiliações, Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados e Discussão, 

Conclusão e Referências. 

 O título é adequado ao trabalho apresentado;  

 Os objetivos são especificados de maneira clara e condizente com o 

desenvolvimento do trabalho;  

 A metodologia utilizada é adequada ao tipo de estudo e aos objetivos 

do trabalho;  

 A discussão dos dados é relevante para a construção do 

conhecimento na área de submissão; 

 A conclusão é adequada ao objetivo central do projeto.  

7.3.3. Organização do processo de realização do trabalho 

O trabalho apresenta as etapas de realização do projeto, utilizando 

práticas de gestão verificadas em atividades de planejamento, projeto, 

operação ou manutenção, facilitando a execução de cada etapa. 

 



 

 

 

7.3.4. Aplicabilidade e originalidade do trabalho  

O trabalho apresenta relevância e originalidade na sua área de 

submissão, mostrando comprovadamente, por meio de exemplos e dados, 

a sua contribuição para o graduando, para a universidade e para a 

sociedade. São apresentados resultados que comprovam o impacto 

causado pelas atividades realizadas, como estudos de caso, experiências 

relatadas, resultados operacionais e aplicações bem sucedidas.  

7.3.5. Apresentação e qualidade da redação  

O texto é redigido de acordo com as normas gramaticais e ortográficas 

em vigor, com clareza de ideias, coerência, coesão e objetividade. Os 

recursos gráficos utilizados são identificados ao longo do texto.   

7.4. Os trabalhos poderão ser classificados em:  

rabalhos aprovados: trabalhos que atendem integralmente aos critérios de 

avaliação definidos neste Edital. 

rabalhos aprovados com ressalva: trabalhos que devem passar por um novo 

processo de adequação aos critérios definidos neste Edital.  

rabalhos reprovados: trabalhos que não se adequam aos critérios definidos 

neste Edital.  

 

8. COMISSÃO AVALIADORA  

A Comissão Avaliadora será composta pelos seguintes docentes:  

8.1. Área de Ensino 

 Professor Doutor Jaime Florencio Martins - doutor em Estruturas pela 

Escola de Engenharia de São Carlos USP (1998); professor associado IV 

do Departamento de Engenharia Civil da Escola de Minas da Universidade 

Federal de Ouro Preto; foi tutor do Grupo PET Engenharia Civil da UFOP 

de 1992 a 1993 e de 2001 até Julho de 2013. 

 



 

 

 

 Professora Doutora Rovadávia Aline de Jesus Ribas - doutora em 

Engenharia Civil, área de Construção Metálica, pela Universidade Federal 

de Ouro Preto (2013); professora efetiva do Magistério Superior na área de 

Estruturas do Departamento de Engenharia Civil da Escola de Minas da 

Universidade Federal de Ouro Preto. 

 

 Professor Fernando Antônio Borges Campos - graduado em Engenharia 

Civil pela Universidade Federal de Ouro Preto(1974); professor do 

Departamento de Engenharia Civil da Escola de Minas da Universidade 

Federal de Ouro Preto. 

8.2. Área de Pesquisa 

 Professora Doutora Kátia Inácio da Silva - doutora em Engenharia Civil pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (2010); professora efetiva do 

Departamento de Engenharia Civil da Escola de Minas da Universidade 

Federal de Ouro Preto. 

 

 Professora Mestre Ana Letícia Pilz de Castro - mestre em Saneamento, 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela Universidade Federal de Minas 

Gerais(2013); doutoranda do Programa de Pós Graduação em Engenharia 

Mecânica da Universidade Federal de Minas Gerais(UFMG); professora 

Assistente da Universidade Federal de Ouro Preto, Departamento de 

Engenharia Civil. 

 

 Professor Doutor Adilson do Lago Leite - doutor em Geotecnia pela USP 

de São Carlos (2001); professor Associado IV do Departamento de 

Engenharia Civil da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro 

Preto (UFOP). 

 

 Professora Mestre Júlia Castro Mendes – Doutoranda e Mestre (2016) em 

Engenharia Civil pela Universidade Federal de Ouro Preto na área de 

matrizes cimentícias sustentáveis; professora substituta do Departamento  



 

 

 

 

de Engenharia Civil da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro 

Preto; petiana egressa do Programa de Educação Tutorial de Engenharia 

Civil UFJF; membro do grupo RECICLOS-CNPq de pesquisa em 

gerenciamento e reciclagem de resíduos sólidos. 

 

 Professora Mestre Marina Bedeschi Dutra - mestre em engenharia Civil, 

pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil (PROPEC) da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) na área de Engenharia de 

Estruturas e Materiais; professora substituta do Departamento de 

Engenharia Civil da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro 

Preto.  

8.3. Área de Extensão 

 Professor Doutor Aníbal da Fonseca Santiago - doutor em Engenharia Civil 

pela Universidade Federal de Viçosa (2013); professor Adjunto do 

Departamento de Engenharia Civil da Escola de Minas da Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP); coordenador do Programa de Pós-

Graduação em Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental da UFOP. 

 

  Professor Doutor Guilherme Jorge Brigolini Silva - doutor em Ciência dos 

Materiais pelo Curso de Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica e de 

Minas da Universidade Federal de Minas Gerais (2011); professor adjunto 

do Departamento de Engenharia Civil da Escola de Minas da Universidade 

Federal de Ouro Preto; professor colaborador do programa de Pós-

graduação PROPEC; coordenador do CPO - Curso Prático de Obras – 

UFOP. 

 

 Professor Doutor Ricardo André Fiorotti Peixoto – doutor em Engenharia 

Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa (2004); professor associado 

do Departamento de Engenharia Civil e Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Civil da Universidade Federal de Ouro Preto (PROPEC); 

coordenador do Laboratório de Materiais de Construção Civil. 



 

 

 

9. CERTIFICAÇÃO  

9.1. Os trabalhos acadêmicos aprovados receberão dois tipos de certificação: o 

International Standart Serial Number (ISSN) e o Digital Object Identifier (DOI).  

9.1.1. O ISSN é uma certificação de padrão internacional que é utilizada para 

identificar e individualizar o título de uma publicação seriada, tornando-a única.  

9.1.2. O DOI é um padrão para identificação de documentos em redes de 

computadores. Este identificador, o qual é formado por letras e números, é atribuído 

ao objeto digital para que este seja unicamente identificado em toda a plataforma da 

Internet. Por meio dele, é possível estabelecer uma ligação entre o currículo Lattes e 

o site do artigo publicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. CRONOGRAMA 

 

DATA ETAPA 

6 de novembro de 2017 
Publicação do Edital de Submissão de 

Trabalhos 

6 de novembro de 2017 a 24 de janeiro 

 de 2018 
Submissão dos Trabalhos Acadêmicos 

25 de janeiro a 18 de fevereiro de 2018 Avaliação dos Trabalhos Acadêmicos 

19 de fevereiro de 2018 
Divulgação do resultado preliminar dos 

Trabalhos Acadêmicos 

20 de fevereiro a 24 de fevereiro de 2018 
Submissão dos trabalhos acadêmicos 

corrigidos 

25 de fevereiro a 4 de março de 2018 
Avaliação dos Trabalhos Acadêmicos 

corrigidos 

5 de março de 2018 
Divulgação do Resultado Final dos Trabalhos 

Acadêmicos corrigidos 

6 de março de 2018 Publicação do Edital de Apresentações 

18 de março de 2018 
Data limite de recebimento dos slides de 

apresentação dos Trabalhos Acadêmicos 

18 de março a 25 de março de 2018 Avaliação dos slides de Apresentação 

27 de março de 2018 
Data limite para recebimento de correção dos 

slides de apresentação dos Trabalhos 
Acadêmicos 

 

 

 

 



 

 

 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS  

11.1 Os eventuais casos omissos serão resolvidos pela Comissão Científica do V 

CONPET Civil.  

11.2. Os participantes serão avisados com antecedência em caso de qualquer 

alteração nas datas do processo de submissão e/ou dos termos deste edital.  

 

12. VALIDADE  

12.1. O presente edital terá validade de 5 (cinco) meses a partir de sua publicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ouro Preto, 06 de novembro de 2017 

 

 

______________________________________________ 

Brenda Mara Marques 

Membro da Comissão Científica do V CONPET Civil 

 

 

______________________________________________ 

Igor Vinícius Silva Paiva  

Membro da Comissão Científica do V CONPET Civil 

 

 

______________________________________________ 

Jéssica Pereira Duarte 

Membro da Comissão Científica do V CONPET Civil 

 

 

 

______________________________________________ 

Karoline Ribeiro Carvalho 

Membro da Comissão Científica do V CONPET Civil 

 

 

______________________________________________ 

André de Oliveira Faria 

Coordenador Geral do V CONPET Civil 

 

 

______________________________________________ 

Prof. Dr. Geraldo Donizetti de Paula  

         Tutor do Programa de Educação Tutorial de Engenharia Civil UFOP 

 

 

 


