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1. OBJETIVOS DO EDITAL 

O EDITAL DE EXPOSIÇÃO DA PRODUÇÃO DISCENTE DO CAU/UFSM - CAMPUS 

CAMOBI objetiva a divulgação dos trabalhos desenvolvidos nas disciplinas do curso durante os 

anos de 2018 e 2019. 

 

2. COMISSÃO ORGANIZADORA 

A Comissão Organizadora, definida pelo Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo, é 

composta por professores e téc. administrativos do CAU e por representantes do Diretório 

Acadêmico do CAU. 

 

3. CATEGORIAS  

- Pesquisas; 

- Projetos; 

- Planos; 

- E estudos de todas as disciplinas do CAU. 

 

4. FORMAS DE APRESENTAÇÃO 

4.1 - Prancha síntese nos tamanhos descritos abaixo, conforme detalhamento abaixo:  

a) Dimensões da prancha (Largura X Altura) 

 Opção 1: 59,4cm X 84,1 cm (tamanho A1) 

 Opção 2: 80 cm X 120 cm (tipo banner) 

b) Deverá constar:  

 - nome do(os) autor(es); 

- nome do projeto; 

 - disciplina(s) em que foi realizado o projeto; 

 - data do projeto; 

 - professor(es) da disciplina; 

- memorial justificativo/conceito. 
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c) Os recursos gráficos e textuais devem ser organizados de modo a tornar a apreensão das 

informações transmitidas a mais agradável e efetiva possível. Portanto, o(a) aluno(a) devem 

organizar as informações de modo que as idéias centrais do trabalho sejam facilmente 

compreendidas. 

d) A impressão do material fica a cargo do participante. 

e) Maquetes não possuem especificação de limite de tamanho. 

 

5. CRONOGRAMA 

Inscrição: de 30 de setembro a 30 de outubro de 2019. 

Entrega dos trabalhos: dias 04 e 05 de novembro de 2019 no novo edifício do CAU. 

Exposição: de 08 de novembro a 08 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogada à critério da 

Comissão Organizadora, mediante comunicação aos expositores. 

 

6. INSCRIÇÃO 

5.1.- Os(as) interessados(as) em enviar trabalhos deverão, no ato da inscrição, entregar a Ficha 

de Inscrição preenchida e assinada (ficha em anexo neste Edital) na secretaria do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo;  

5.2 - Para registro da inscrição deverá ser enviado e-mail para cauufsm@gmail.com com o 

assunto “Exposição da Produção Discente do CAU 2019”. No corpo do texto, deve constar 

nome(s) do(s) aluno(os), bem como o nome do(s) projeto(s), disciplina(s) em que foi(foram) 

realizado(s) e nome(s) do(s) professor(es) da respectiva disciplina do projeto. Deve ser 

encaminhado, em formato PDF, o arquivo da prancha síntese que será apresentada. 

5.3 - Cada participante poderá apresentar até quatro trabalhos.  

 

7. CERTIFICAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

Todos os participantes inscritos que comprovadamente apresentarem seu trabalho receberão seu 

certificado de expositor. 

 

Santa Maria, 30 de setembro de 2019. 

A Comissão Organizadora. 

 

 

 

 

 


