
EDITAL DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS DO X SIMPÓSIO ALAGOANO DE
ENGENHARIA CIVIL

A Coordenação Geral do X SAEC, por meio de sua Coordenação Científica, torna

público o presente edital de submissão de trabalhos, de cunho científico e de

inovação tecnológica, visando serem apresentados no evento, que ocorrerá nos

dias 26 e 27 de outubro de 2022, no auditório da Reitoria da Universidade Federal

de Alagoas (UFAL).

1. SUBMISSÃO

Pode participar do processo de submissão, trabalhos inéditos de cunho

científico, que apresente ou não inovação tecnológica nos seus resultados.

O trabalho deve ser submetido, exclusivamente, através da plataforma Doity,

em formato PDF, entre os dias 04 de agosto e 07 de setembro de 2022.
O trabalho deverá, obrigatoriamente, possuir tema voltado à Engenharia Civil,

podendo estar inserido em qualquer uma das suas diversas subáreas.

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/submissao

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

caso de necessidade de inserção de mais autores(as), deve ser enviado um email

para saec.trabalhos@gmail.com apresentando uma justificativa antes da

submissão. A inclusão está condicionada à análise e aprovação por parte da

Comissão Científica.

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.

https://www.saec.com.br/submissao-de-trabalhos
http://www.saec.com.br/submissaodetrabalhos


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(as) autores(as), 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(as) autores(as), baseadas em

evidências.

2. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS RESUMOS EXPANDIDOS

A avaliação dos trabalhos de cada categoria será baseada nos seguintes

critérios, para os quais será atribuída uma nota:

·  Categoria 1 - Trabalho Científico:
a. Observância à formatação prescrita;

b. Originalidade;

c. Relevância;

d. Redação do resumo e linearidade da descrição;

e. Consistência técnica e qualidade da pesquisa.

·  Categoria 2 - Trabalho Científico com Inovação Tecnológica:
a. Observância à formatação prescrita;

b. Originalidade;

c. Redação do resumo e linearidade da descrição;

d. Potencial aplicabilidade da inovação tecnológica apresentada;

e. Consistência técnica e qualidade da pesquisa.



3. RESULTADOS

O resultado parcial da avaliação dos trabalhos será divulgado até o dia 05 de
outubro de 2022. O trabalho pode ser “reprovado”, “aprovado” ou “aprovado com

correções”.

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

submetida até o dia 12 de outubro de 2022.

O resultado final será divulgado até o dia 17 de outubro de 2022.

4. APRESENTAÇÃO

Os trabalhos aprovados para o X SAEC passarão por um processo de

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

pôster, seguindo a ordem de pontuação. Os dois melhores trabalhos das categorias

1 e 2 serão selecionados para apresentação oral no evento. Os trabalhos

aprovados que não forem selecionados para apresentação (pôster ou oral), serão

publicados nos anais do evento.

A apresentação oral terá duração de 10 minutos, devendo ser elaborada

uma apresentação de slides do trabalho a ser enviada à comissão organizadora

pelo e-mail saec.trabalhos@gmail.com até o dia 22 de outubro de 2022.

O(a) apresentador(a) deve comparecer com 15 minutos de antecedência ao

horário  indicado para sua sessão de apresentação.

Os trabalhos selecionados para apresentação em formato pôster serão

apresentados nos dias 26 e 27 de Outubro, conforme programação disponível no

site ou através do link: www.saec.com.br/programacao. A apresentação dos

trabalhos será dividida entre os dois dias do evento. Será enviado um email com a

distribuição dos trabalhos que deverão ser apresentados em cada um dos dias.

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

deverá ser levado ao evento impresso pelo(a) apresentador(a).

https://www.saec.com.br/programa%C3%A7%C3%A3o


Somente será permitida a apresentação do trabalho aprovado por
autores(as) com inscrição no evento. Vale destacar que cada apresentador(a)

não poderá apresentar mais do que um trabalho por dia.

5. PREMIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

O melhor trabalho, de cada categoria, receberá uma certificação especial. Os

trabalhos selecionados para apresentação em formato pôster receberão certificado

de apresentação e publicação. Os demais trabalhos, selecionados apenas para

publicação, só receberão certificado de publicação no evento.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Só são publicados trabalhos com inscrições pagas por, pelo menos, um
dos autores(as). Cada inscrição plena dá direito à publicação de até 2 (dois)
trabalhos desta chamada.

Os(As) autores(as) dos trabalhos aprovados têm até dia 20 de outubro
para realizar o pagamento da inscrição, para que o trabalho seja publicado
nos anais do evento.

A Coordenação Geral e a Comissão Científica alertam para a

responsabilidade sobre o ineditismo e a autoria ser exclusiva dos(as) autores(as),

ficando os(as) mesmos(as) sob o rigor das sanções legais que se aplicam às

questões de plágio ou equivalentes.

Casos omissos neste edital serão decididos pela Coordenação Geral e pela

Comissão Científica do X SAEC.



7. CALENDÁRIO

Atividade Início Fim

Período de submissão de trabalhos. 04/08 07/09

Divulgação dos trabalhos parcialmente aprovados. 05/10 05/10

Submissão dos trabalhos corrigidos. 05/10 12/10

Divulgação dos trabalhos aprovados 17/10 17/10

Prazo para pagamento de inscrição para publicação
dos trabalhos nos anais do evento - 20/10

Envio da apresentação em slides dos melhores
trabalhos selecionados, de ambas as categorias, para
apresentação oral

05/10 22/10

Apresentação e premiação dos trabalhos. 26/10 26/10

Maceió, 04 de Agosto de 2022.

Coordenação Científica do X SAEC
Coordenação Geral do X SAEC


