
 

 

EDITAL PARA SUBMISSÃO DE ARTIGO  

CORTEC - CONGRESSO DE TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

 O presente edital torna público a intenção de dar visibilidade às ideias, e 

propostas de estudantes de graduação, pós-graduação, discentes, profissionais e 

pesquisadores da área de engenharia civil e afins, para a promoção de evolução 

no ramo, em caráter econômico e social. A temática geral se concentra em 

INOVAÇÃO, CONTRIBUIÇÃO EM OUTRAS ÁREAS, E 

ALTERNATIVAS SUSTENTÁVEIS NO DESENVOLVIMENTO DA 

ENGENHARIA CIVIL NO BRASIL. A apresentação acontecerá durante o I 

CONGRESSO DE TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES - CORTEC. 

 

2. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO NA SUBMISSÃO DE ARTIGOS 

 

Para participar é necessário:  

 

▪ Para submissão dos artigos, se faz necessário que no mínimo um autor 

esteja inscrito no evento; 

 

▪ A participação poderá ser individual ou em grupo, limitando-se ao 

máximo de cinco autores por artigo; 

 

▪ Cada inscrição no evento dá direito a submeter um artigo;  

 

3. SUBMISSÃO DE ARTIGOS 

 

3.1. Serão aceitas inscrições de trabalhos técnicos-científicos escritos em português, 

espanhol e inglês. 

3.2. Serão aceitas inscrições de trabalhos técnicos-científicos na forma oral e pôster. 

3.3. Ao inscrever seu trabalho, o autor estará automaticamente autorizando o 

CORTEC 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. 

3.4. Os trabalhos técnicos-científicos deverão ser inéditos e representar uma 

contribuição real dentro das áreas temáticas do CORTEC. 

3.5. Não serão aceitos relatórios, traduções e nem trabalhos que se traduzam em 

promoção comercial de determinada marca, produto ou empresa. 

3.6. Os anais serão publicados unicamente em meio eletrônico e disponibilizados no 

site oficial do evento. A publicação conterá a íntegra de todos os trabalhos que 

foram aprovados, tanto na modalidade oral quanto na modalidade pôster. 



 

 

3.7. Receberão o Certificado de Apresentação de Trabalho Técnico-Científico 

somente os trabalhos efetivamente apresentados durante o Congresso. O simples 

envio do trabalho para publicação não dará direito ao Certificado. 

4. INSCRIÇÃO E ENTREGA DO ARTIGO 

 

  

4.1. O envio dos trabalhos técnicos-científicos será realizado em etapa única 

formatado de acordo com as Normas do Congresso (Modelo do artigo disponível 

no Portal do Congresso (editais). 

 

4.2. A inscrição de trabalhos orais ou pôsteres será feita mediante o envio do Artigo, 

até as 24:00 horas do dia 09 de junho de 2019. 

 

4.3. O envio do arquivo contendo o Artigo deverá ser feito unicamente através do 

Portal do Congresso, após login no sistema, dentro do campo "Área do Autor". 

4.4. Só serão aceitos os Artigos que forem enviados nos formatos ".doc" e ".docx". 

Todos os demais formatos de arquivos, inclusive os compactados, serão 

bloqueados. 

 

4.5. IMPORTANTE: Nenhuma referência aos nomes dos autores, suas entidades ou 

endereços poderá ser feita em nenhuma página do trabalho. 

 

4.6. Para envio do arquivo deverá ser preenchidos dados de Inscrição do Trabalho, 

através do portal do Congresso. Nela devem estar transcritos o título completo 

definitivo do trabalho, os nomes completos dos autores (máximo de 5 autores por 

trabalho) e seus respectivos e-mails. Na Ficha de Inscrição deverá também ser 

assinalado o Tema dentro do qual o trabalho se insere, a preferência da 

modalidade de apresentação (oral ou pôster), bem como a categoria no qual o 

trabalho foi elaborado (estudo de graduação, pós-graduação ou profissional). 

 

4.7. A modalidade de apresentação assinalada é somente uma indicação de 

preferência solicitada pelo Autor do trabalho. A coordenação poderá alterar o 

status da modalidade (pôster para oral ou oral para pôster) de acordo com a 

necessidade do local do Congresso (disponibilidade de salas para apresentação 

oral e disponibilidade de local para apresentação pôster). 
 

4.8. Não serão aceitas inclusões e/ou exclusões de autores e alterações no título 

do trabalho após o envio do Artigo. 

 

5. SELEÇÃO E JULGAMENTO DOS ARTIGOS 

 

5.1. A triagem dos artigos enviados considerando o cumprimento dos quesitos de 

adequabilidade e formatação (item 4.1). O artigo enviado estará sujeito por 

avaliação de plágio, acarretando desclassificação em casos afirmativos. 



 

 

  

 

5.2. Os trabalhos aceitos serão divididos nas seguintes categorias: Sustentabilidade 

nas Construções; Geotecnia; Transportes; Estruturas; Materiais e Processos 

Construtivos e Recursos hídricos. 

 

5.3. A seleção dos trabalhos orais e pôsteres será realizada pela Comissão 

Organizadora do Congresso. 

5.4. A cada trabalho serão atribuídas duas notas proferidas por diferentes avaliadores, 

que resultarão numa média final. A seleção final dos trabalhos que serão 

apresentados da forma oral e pôster será classificatória em função das médias 

obtidas. 

5.5. O número de trabalhos selecionados para apresentação oral no evento 

condiciona-se a limitações de horário e sessões previstas na programação do 

mesmo, e é de responsabilidade da Comissão Organizadora do Congresso. 

5.6. O status do trabalho (oral e pôster) é definitivo, não podendo ser alterado. 

5.7. A listagem dos trabalhos selecionados será disponibilizada no Portal do 

Congresso, a partir de 31 de julho de 2019. Esta será a única forma de 

comunicação sobre a seleção dos trabalhos. A Comissão Organizadora não fará 

contato direto com nenhum autor comunicando resultado de avaliação. 

5.8. Os autores dos trabalhos selecionados tanto da forma oral quanto pôster deverão 

enviar ao CORTEC, até às 24:00hs do dia 10 de agosto de 2019, a versão final 

de seus trabalhos, conforme alterações/correções sugeridas pala Comissão 

Organizadora. 

5.9. Os trabalhos completos deverão ser enviados unicamente através do Portal do 

Congresso, após login no sistema, dentro do campo "Área do Autor". 

5.10. Somente serão incluídos na programação do evento e nos anais, os 

trabalhos completos (orais e pôsteres) que forem enviados ao CORTEC até 10 de 

agosto de 2019 e que tiverem o pagamento da inscrição no evento de pelo menos 

um dos autores. 

 

6. CRONOGRAMA 

 

Descrição dos prazos:  

 

• Lançamento do Edital: 06/05/2019;  

• Recebimento dos artigos: 06/05/2019 até 09/06/2019;  

• Divulgação dos selecionados: 31/06/2019;  

• Envio dos artigos com as correções sugeridas: 01/08/2019 até 10/08/2019;

  



 

 

 

• Aceite final dos artigos: 31/08/2019; 

• Apresentação: Durante a realização do evento; 

• Premiação: Durante a cerimônia de encerramento. 

 

7. PREMIAÇÃO 

 

 Serão premiados os melhores artigos de acordo com os 3 (três) níveis de 

submissão: Graduação, Pós Graduação ou Profissional. Os prêmios serão 

divulgados posteriormente em um adendo a este edital. 

 

8. INFORMAÇÕES IMPORTANTES E DÚVIDAS 

 

8.1. Os autores que necessitarem de comunicação escrita a respeito da seleção do 

trabalho deverão fazer a solicitação através do e-mail 

artigo.cortecoficial@gmail.com. 

 

8.2. O trabalho não selecionado não constará da programação do Congresso. 

 

8.3. Toda correspondência eletrônica relativa a trabalhos técnicos, bem como 

solicitação de esclarecimentos, deverá ser encaminhada à Comissão Organizadora do 

Congresso, via e-mail: artigo.cortecoficial@gmail.com. 
 

8.4. Em breve será divulgado o edital com as instruções das apresentações orais 

e dos banners. 
 

9. CERTIFICADOS 

 

 Os certificados serão disponibilizados no próprio evento, após as 

apresentações. 

 

10. DECLARAÇÕES FINAIS 

 

 Em função de possíveis alterações de edital, esse documento resguarda o 

direito de modificações, sempre que necessário, e divulgações em mesmo local 

do edital.  

 
 

 
______________________________________ 

Larissa Santana Batista 

Coordenadora Geral do I CORTEC 
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