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INSCRIÇÃO PARA O PRIMEIRO CONCURSO DE MAQUETES – EDITAL 04/2019 

 
A Coordenação do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Santa Maria – 

Campus Frederico Westphalen – RS, torna público que, no período de 04 de julho a 09 de agosto de 

2019, estarão abertas as inscrições para O PRIMEIRO CONCURSO DE MAQUETES DO CURSO DE 

ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA conforme descrito a seguir: 

 
 
1 OBJETIVO: 
 
O objetivo da iniciativa é proporcionar uma atividade lúdica aos alunos do curso de Engenharia Ambiental e 

Sanitária envolvendo a representação das diferentes áreas do curso em uma representação arquitetônica 

que devem ser construídos com materiais recicláveis.  

 
2 PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO: 
 
Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da UFSM, Campus Frederico Westphalen - RS 
 
 
3 QUEM PODERÁ PARTICIPAR: 
 
Serão formadas equipes, de no mínimo 5 e no máximo 10 alunos do curso de Engenharia Ambiental e 

Sanitária da UFSM, Campus Frederico Westphalen - RS, sendo que capa equipe deverá ter a participação 

de um docente vinculado ao curso.  

 
4 CRONOGRAMA: 
 
4.1 Período de Inscrições: de 04 de julho à 09 de agosto de 2019.  

4.2 Entrega das maquetes: 31 de agosto de 2019 no auditório do IFFar às 08h30min. 

4.3 Apresentação das maquetes: 31 de agosto de 2019 no auditório do IFFar às 10h30min. 

4.4 Divulgação do resultado e premiação: 31 de agosto de 2019 no Centro de Convivência da UFSM FW às 

16h30min. 
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5 LOCAL E HORÁRIO DAS INSCRIÇÕES: O formulário de inscrição (disponível na página do curso) 

deverá ser preenchido e entregue na SECRETARIA UNIFICADA DE GRADUAÇÃO (SUGRAD), sala 103 do 

Bloco II, no horário das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min e deverá ser feita 

pessoalmente por pelo menos um dos integrantes da equipe. 

 
6 DOCUMENTAÇÃO: 
 
6.1 Formulário de Inscrição disponível na página do curso, devidamente preenchido; 

6.2 Cópia do comprovante de matrícula (1º semestre de 2019); 

 

7 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ENTREGA DA MAQUETE: 
 
7.1 Deverão ser entregues, montadas sobre uma base com estrutura rígida de 100 cm de comprimento e 60 

cm de largura em MDF ou outros materiais (sendo vedado o uso de isopor), com proporcionalidade de 

escalas. 

7.2 Todas as maquetes deverão ser acompanhadas de informações sobre a obra escolhida (modelo do 

Template na página do curso) contendo: nome da obra, autores e uma explicação sobre as áreas 

escolhidas na representação. 

 

8 JULGAMENTO:  

Serão considerados vencedoras as maquetes que obtiverem as maiores notas conforme o ranking:  

8.1 Qualidade Técnica da Maquete (Nota de 0 a 10 correspondendo a peso 4): fidelidade quanto a 

representação das diferentes áreas do curso; 

8.2 Qualidade Visual e Criatividade (Nota de 0 a 10 correspondendo a peso 3): escolha de materiais 

adequados tanto do ponto de vista estético quanto sustentável, acabamentos, proporcionalidade das 

escalas, etc; 

8.3 Qualidade da descrição teórica da maquete (Nota de 0 a 10 correspondendo a peso 2); 

8.4 Equipe com participação de alunos de diferentes semestres (Nota de 0 a 10 correspondendo a peso 1)  

8.5 Em caso de empate, sagrar-se-á vencedora a equipe que, na seguinte ordem:  

a) Obtiver maior nota no critério “Qualidade Técnica da Maquete”;  

b) Obtiver maior nota no critério “Qualidade Visual e Criatividade”;  
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c) Obtiver maior nota no critério “Qualidade da descrição teórica da maquete”.  

d) Obtiver maior nota no critério “Participação de alunos de diversos semestres”. 

Persistindo o empate, o prêmio será dividido entre as equipes com igualdade de pontuação. 

Obs: as equipes que não se apresentarem no local e horário estipulados neste edital para a defesa de seu 

projeto serão automaticamente desclassificadas. 

 

9 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E PREMIAÇÃO: 
 
A Divulgação do resultado e a respectiva premiação acontecerá no dia 31 de agosto de 2019 no Centro de 

Convivência da UFSM FW às 16h30min com a seguinte premiação: 

9.1 Primeiro colocado: certificado e plana de premiação e isenção de inscrição na próxima semana 

acadêmica promovida pelo curso.  

9.2 Segundo e terceiro colocados: certificado de premiação. 

9.3 Todas as maquetes elaboradas para este evento serão doadas ao Curso de Engenharia Ambiental e 

Sanitária para serem utilizadas em ações de divulgação do curso. 

 

10 COMISSÃO JULGADORA: 
 
A comissão julgadora será composta por 5 avaliadores, sendo estes: 

a) 01 docente vinculado ao curso; 

b) 01 discente do curso; 

c) 01 técnico administrativo; 

d) 01 egresso do curso e 

e) 01 membro da comunidade externa. 

 
11 ALTERAÇÕES NO EDITAL: Adendos ou novos editais serão publicados, sempre que necessário no 
mural e/ou na página do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, Campus Frederico Westphalen - RS. 
. 
 

______________________________________ 
                                                                     Profª. Eliane Pereira dos Santos 

                        Coordenadora do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária 


