Orientações a respeito da submissão de resumos.

Os resumos poderão ser escritos em Português, Espanhol ou Inglês. Os resumos serão
submetidos diretamente no hotsite do evento (www.cobrae.com.br) através da inserção de
texto em sete campos, conforme instruções a seguir:
i) O primeiro campo consiste no espaço para a colocação do título do trabalho. O título deverá
ser conciso e expressar o assunto desenvolvido no trabalho. Deverá ter no máximo 30 palavras.
ii) No segundo campo, os autores deverão escolher o tema no qual o trabalho melhor se adequa:
1) Movimentos de Massas em Encostas; 2) Investigações Geotécnicas; 3) Mapeamento
Geotécnico e Gestão de Risco; 4) Comportamento de Taludes e Aterros; 5) Soluções de
Engenharia; 6) Instrumentação e Monitoramento e 7) Taludes Submarinos e de Mineração.
iii) No terceiro campo devem ser inseridos os nomes dos autores. Ao lado de cada nome deverá
ser digitado a filiação institucional, o e-mail e o CPF de todos os autores. Serão admitidos no
máximo seis autores por trabalho.
iv) No quarto campo insira a introdução do trabalho com no máximo 100 palavras. A introdução
deve conter uma contextualização do assunto abordado, indicar as justificativas e os objetivos.
v) No quinto campo descreva a metodologia empregada para atingir os objetivos. Usar no
máximo 150 palavras. Devem ser descritos os materiais estudados, os procedimentos
experimentais e/ou indicados os procedimentos analíticos e/ou numéricos usados.
vi) No sexto campo deve ser apresentada uma ideia geral dos resultados obtidos, assim como
uma breve análise e discussão dos principais resultados. Para isso deve-se utilizar no máximo
150 palavras. Caso o trabalho esteja em andamento os autores devem mencionar que se tratam
de resultados parciais e que quando da apresentação do trabalho completo, os resultados serão
apresentados e discutidos em sua totalidade.
vii) No sétimo campo deve-se apresentar as principais conclusões obtidas no desenvolvimento
do trabalho, utilizando no máximo 100 palavras.
viii) Não é necessário efetuar o pagamento da inscrição para a submissão dos resumos. Para
submissão dos resumos é necessário que seja feita a inscrição dos autores, mas não é necessário
efetuar o pagamento. Ou seja, tem que preencher o formulário de cadastro.
ix) O pagamento, por pelo menos um dos autores, só será necessário para publicação final nos
Anais do evento e poderá ser efetuado até o aceite final dos trabalhos.

Contamos com sua participação.
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Título do Trabalho
Insira o título do trabalho aqui – usar no máximo 30 palavras.

Tema do trabalho
Selecione o tema no qual o trabalho deve ser inserido.

Identificação dos autores
Nome do Autor 1 – Filiação institucional – E-mail; Nome do Autor 2 – Filiação institucional – Email; Nome do Autor 3 – Filiação institucional – E-mail. Serão admitidos no máximo seis autores.

Introdução
Insira neste campo a introdução do trabalho com no máximo 100 palavras. A introdução deve
conter uma contextualização do assunto abordado, indicar as justificativas e os objetivos.

Metodologia
Descreva neste campo a metodologia empregada para atingir os objetivos. Usar no máximo 150
palavras. Devem ser descritos os materiais estudados, os procedimentos experimentais e/ou
indicados os procedimentos analíticos e/ou numéricos usados.

Resultados e discussões
Neste campo devem ser apresentados uma ideia geral dos resultados obtidos, assim como uma
breve análise e discussão dos principais resultados, utilizando no máximo 150 palavras. Caso o
trabalho esteja em andamento os autores devem mencionar que se tratam de resultados
parciais e que quando da apresentação do trabalho completo, os resultados serão apresentados
e discutidos em sua totalidade.

Conclusões
Apresentar neste campo as principais conclusões obtidas no desenvolvimento do trabalho,
utilizando no máximo 100 palavras.
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