
 

4º ENCONTRO TÉCNICO – EDIÇÃO 2012 

CHAMADA PARA TRABALHOS 

1  Introdução 

 

A ASEAC realizará, nos dias 11, 12 e 13 de abril de 2012 o 4º Encontro 

Técnico dos empregados de Nível Universitário da CEDAE, juntamente com a 

quarta EXPO-ASEAC – 4ª Exposição de Tecnologia e Equipamentos para 

Saneamento. Será uma grande oportunidade para compartilharmos experiências 

profissionais através dos trabalhos técnicos que serão apresentados e de 

conhecermos novas tecnologias e materiais de expositores que estarão 

mostrando seus serviços e produtos na área de saneamento. Além disto, 

teremos uma boa oportunidade de discutirmos experiências profissionais, nos 

confraternizar, rever amigos e estreitar relacionamentos que certamente serão 

importantes para nosso aperfeiçoamento profissional.  

A ASEAC, ciente de seu importante papel para a disseminação da 

informação, aprimoramento profissional, e engrandecimento da nossa CEDAE e 

do Saneamento em nosso país, conta como o apoio de seus associados e 

colaboradores para a realização deste importante evento para todos nós. 

Participe enviando seu trabalho técnico para apresentação no evento, 

prestigie com sua presença e convide seus amigos para estarem lá 

compartilhando conosco este momento que certamente será enriquecedor para 

todos que trabalham no setor. 

Buscando melhor atender as expectativas de nossos associados e público 

alvo, a ASEAC escolheu o Centro de Convenções Sul América, na Cidade Nova, 

com suas modernas instalações para sediar o evento.  

 

2 INFORMAÇÕES GERAIS 

 

2.1  - Serão aceitos trabalhos que tenham entre os autores pelo menos um 
empregado da CEDAE, ASEAC, PRECE ou CAC ou convidado da ASEAC 
para assunto de interesse coletivo. 

2.1.1 – Serão reservadas 10 (dez) vagas para trabalhos de estudantes de 
universidades do Estado do Rio de Janeiro, podendo ser ampliado o número de 
vagas dependendo da disponibilidade de local e horário. Neste caso, mesmo 
que hajam outros autores, o trabalho deverá, obrigatoriamente, ser 
apresentado por um dos universitários autor. 



 

 

2.2  - É permitido a qualquer autor inscrever mais de um trabalho. 

 

2.3  - Não é obrigatório o ineditismo do trabalho a ser 
apresentado. Porém, este deve representar uma contribuição real ao 
desenvolvimento da Engenharia Sanitária e Ambiental e não ter sido 
apresentado em nenhum dos encontros técnicos da ASEAC de anos 
anteriores. 

 

2.4  - Serão aceitos trabalhos técnicos na forma oral e pôster. 

 

2.5  - Ao inscrever seu trabalho, o autor estará automaticamente 
autorizando a ASEAC a utilizar a obra de sua autoria, em publicação 
impressa, digital, internet, CD-ROM, em seus veículos institucionais e 
documentos editados, ou em qualquer outra mídia. 

 

2.6  - A ASEAC não patrocinará qualquer despesa do autor, empresa ou 
entidade, seja qual for sua natureza. 

 

2.7  - Os anais do evento serão fornecidos, aos participantes do Encontro 
Técnico, em CD que conterá a íntegra de todos os trabalhos que serão 
apresentados oralmente e também sob a forma de pôster que tenham sido 
enviados dentro do prazo e de acordo com as normas do Encontro Técnico. 

 

2.8  - A apresentação de trabalhos por não autores só será permitida se 
devidamente autorizado pelos mesmos. 

 

2.9  - Qualquer trabalho realizado por empregado da  CEDAE que em seu 
conteúdo constarem dados e / ou informações referentes a CEDAE, deverá 
ser, primeiro e obrigatoriamente, antes da inscrição e / ou publicação, 
apresentado ao Diretor da Área em que o referido empregado atua na 
CEDAE.  O Diretor submeterá tal trabalho a Reunião de Diretoria, que 
decidirá sobre a liberação ou não para a inscrição. Tal procedimento é 
descrito na Ordem de Serviço “E” Nº 10.466 de 15 de fevereiro de 2008. 

 



 

3 DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1 - A inscrição de trabalhos técnicos orais ou pôster será feita mediante 
o envio do resumo expandido, via endereço eletrônico da ASEAC - 
aseac@aseac.com.br, (vide prazo no item 7). 

3.2  - A Ficha de Inscrição de Trabalho Técnico estará disponível no portal 
da ASEAC, será preenchida on line. Nela devem estar transcritos o título 
completo definitivo do trabalho e seus autores (limitados ao máximo de 5). 
Todos os campos da Ficha devem ser criteriosamente preenchidos: os 
nomes completos dos autores, formação acadêmica, CPF, e-mail, 
telefone/celular,  diretoria, gerência, cargo e função que são de fundamental 
importância. Para cada trabalho submetido, deverá haver uma Ficha de 
Inscrição correspondente 
. 

3.3  - Não serão aceitas inclusões e/ou exclusões de autores, assim como 
alterações no título do trabalho após a apresentação do resumo expandido. 

 

4 RESUMOS EXPANDIDOS 

 

4.1  - Só serão aceitos os resumos expandidos que forem enviados no 
formato “.doc”.  

 

4.2  - O resumo expandido deverá ocupar no mínimo três e no máximo 
cinco laudas, de até 35 linhas cada uma. (A formatação é a mesma utilizada 
para o trabalho final) 

 

4.3  - Poderão ser incluídas figuras, gráficos e ilustrações 

 

4.4  - O resumo expandido deverá conter:  

 Nome dos autores 
 Título do trabalho (o mesmo assinalado na ficha de inscrição) 
 Objetivo do Trabalho  
 Metodologia Utilizada  
 Resultados Obtidos ou esperados 
 Conclusões/Recomendações  
 Referencias Bibliográficas (até quatro) 
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5 FORMATAÇÃO PARA O TRABALHO FINAL 
 
O CONTEÚDO DO TRABALHO DEVERÁ SER ORGANIZADO DA SEGUINTE 
FORMA: 
 
 

5.1  Formatação 

 Folha tamanho A4 
 Margens 

o Superior: 2,0 cm 
o Inferior: 2,0 cm 
o Esquerda: 2,0 cm 
o Direita: 2,0 cm 
o Medianiz: 0 cm 

 Fontes 
o Todo o texto deverá ser com fonte Times New Roman, corpo 

12. 
o Os títulos e subtítulos poderão ser com fonte Times New 

Roman, corpo 14. 
 Rodapé 

o A partir da borda: 1,4 cm 

 

5.2  - Conteúdo da primeira página: 

 Título do Trabalho 
 Nome(s), endereço(s) e qualificação do(s) autor(es), com e-mails. 
 Resumo 
 Palavras-chave -  No mínimo duas e no máximo três 

 

5.3  - Conteúdo das demais páginas 

 Corpo de texto, iniciando com o título do trabalho. 
 Anexos - figuras, tabelas, etc., (se existirem) 
 Bibliografia 
 Agradecimentos (se existirem) 

 

5.4  Numeração das páginas 

 As páginas deverão ser numeradas seqüencialmente com algarismos 
arábicos, iniciando com o número 1 na primeira página, 

 No rodapé, em todas as páginas, deverá constar: 



 

o O nome do evento: “UniCEDAE – Edição 2012” , alinhado „à 
esquerda, fonte Times New Roman,itálico, corpo 8. 

o O número da página, alinhado „à direita, fonte Times New 
Roman, itálico, corpo 10. 

 

5.5  Extensão do trabalho 

 

 O trabalho, incluindo todos os tópicos dos itens 5.2 e 5.3, poderá ter no 
máximo 20 páginas. 

 

5.6  Idioma 

 Somente serão aceitos trabalhos em Português. 

 

5.7  Unidades de medida 

 Recomenda-se o uso do sistema Internacional de Unidades (SI). 

 

 

6 Apresentação dos trabalhos 

 

 Os trabalhos serão apresentados em Power Point, com tempo máximo 
de apresentação de 30 minutos. 

 Após a apresentação haverá mais 15 minutos para interação com os 
participantes na platéia (perguntas e respostas) 

 Haverá um mediador que será responsável pelo cumprimento dos 
prazos e organização das perguntas (se houverem) 

 A ASEAC disponibilizará toda a infra-estrutura necessária para a 
apresentação do trabalho. 

 

 

 

 



 

7 Prazos 

 

7.1  - Os resumos expandidos deverão ser enviados no período de 
15/fev/2012 a 15/mar/2012, junto com a ficha de inscrição disponibilizada no 
Site da ASEAC. 

7.2  - O resultado dos trabalhos aceitos será divulgado no Site da ASEAC 
até o dia 20/mar/2012. 
 

7.3  - O envio do trabalho completo, após aprovação, e do arquivo de 
apresentação em Power Point , deverá ser  feito até o dia 05/abr/2012. 

 

8 Nota importante 

 

8.1  - As dúvidas deverão ser esclarecidas através do e-mail 
aseac@aseac.com.br . 
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