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A Comissão Organizadora do II FORUM DE ENGENHARIA CIVIL - 

Saneamento Ambiental e Gestão da Água na Construção Civil a se realizar 

de 09 a 11 de maio de 2018, abre inscrição para artigos a serem submetidos no 

Fórum no modelo de Poster, conforme as normas e condições no template.  

A data limite para o envio dos arquivos será dia 02 de maio de 2018, e a 

data de divulgação dos artigos aprovados será dia 07 de maio. A apresentação 

dos trabalhos será no dia 11 de maio, no período matutino e noturno. 

Na segunda edição do Fórum de Engenharia Civil, serão aceitos resumos 

expandidos de pesquisas relacionadas ao tema do fórum - Saneamento 

Ambiental e Gestão da Água na Construção Civil - abrangendo curso de 

graduação em Engenharia Civil.  

Poderão inscrever-se trabalhos produzidos por professores e alunos em 

áreas afins à temática do evento. Os trabalhos seguirão modelo disponibilizado 

para download no site da Universidade Ceuma bem como o modelo de pôster.  

Os trabalhos deverão ser enviados para o email 

forumcivilceuma@gmail.com no assunto do e-mail o autor deverá escrever 

RESUMO DO II FORUM DE ENGENHARIA CIVIL.  

 

 

 

Normas para envio:  

1. Cada autor poderá submeter até dois trabalhos ao Fórum. 

2. Somente serão aceitos os trabalhos de autores inscritos no II Fórum de 

Engenharia Civil da Universidade CEUMA. A confirmação será checada 

posteriormente.  

3. Só serão aceitos os resumos que forem enviados no formato “.doc”.  
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4. Todos os demais formatos de arquivos, inclusive os compactados, serão 

bloqueados e o trabalho não será aceito. 

5. O resumo deverá ocupar no mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco) 

páginas, seguindo formatação disponibilizada pela organização do evento. 

6. Poderão ser incluídos figuras, gráficos e ilustrações, desde que o tamanho 

do arquivo não ultrapasse 2 MB.  

7. O artigo só poderá ser submetido com no máximo três autores, exceto para 

alunos de monografia, que o trabalho deve ser individual. 

 

 


