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1. Sobre o Evento

O Seminário de Integração do programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Urbanismo e
Paisagismo (SIPPGAUP) é um evento interno, proposto com a finalidade de integrar a
comunidade acadêmica. Para tanto, as atividades visam mobilizar estudantes e professores
do Programa de Pós-graduação em Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo e dos Cursos de
Graduação de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Maria, campus
Sede e campus Cachoeira do Sul.

O evento será realizado entre os dias 07 e 10 de novembro de 2022, de forma presencial,
nas dependências do Prédio 9F (Curso de Arquitetura e Urbanismo), cidade de Santa Maria,
Rio Grande do Sul.

No que tange a Pós-Graduação, o evento propõe mapear a trajetória dos discentes a partir
da organização de mesas de discussão, formadas por docentes da instituição e convidados.
Assim, é possível acompanhar as pesquisas desenvolvidas e promover a integração entre
estudantes e entre estudantes e professores. Desse modo, a participação dos mestrandos é
obrigatória.

Neste ano, junto com o SIPPGAUP, acontecerá também o primeiro Fórum de Pesquisa e
Extensão cujo objetivo, para além de divulgar os projetos de pesquisa e extensão
desenvolvidos junto aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, é promover a interação de
pessoas e de conhecimentos. Novidades na programação do Seminário como o Fórum
contribuem para reaproximação do corpo discente e docente da UFSM após a Pandemia de
COVID-19, de modo a explorar novas perspectivas sobre as investigações presentes nos
projetos de pesquisa, sobre as ações de extensão e sobre os processos de formação dentro
da Universidade.

Em linhas gerais, este edital dispõe de orientações e informações gerais, as quais são
complementadas por documentos anexos: formulário de inscrição e template para submissão
de trabalhos. Qualquer dúvida ou sugestão deve ser encaminhada para o e-mail:
seminariointegradoppgaup@ufsm.br.



2. Inscrições

O evento será aberto à participação de estudantes da graduação e pós-graduação em
Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo da Universidade Federal de Santa Maria - campus
Santa Maria e Cachoeira do Sul, nas categorias de autor(a) (ver item 4) ou ouvinte.

As inscrições no III SIPPGAUP são gratuitas e serão realizadas por meio do preenchimento
de formulário online conforme a categoria que deseja participar: autor(a) ou ouvinte.

A inscrição como autor(a) deverá ser realizada do dia 10 de outubro até às 23:59h do dia 25
de outubro de 2022 por meio do formulário de inscrição disponibilizado neste link:
https://forms.gle/JzYqJ1SELwQZodmn7

Os ouvintes deverão realizar inscrição do dia 10 de outubro até às 23:59h do dia 30 de
outubro de 2022 por meio do formulário de inscrição disponibilizado neste link:
https://forms.gle/JzYqJ1SELwQZodmn7

3. Programação

Esta edição do SIPPGAUP é composta por palestras e mesas redondas com temáticas
selecionadas a partir da demanda do corpo discente da instituição e de necessidades do
curso de graduação e pós-graduação. Serão apresentados também de projetos de pesquisa
e extensão em desenvolvimento a partir de sessões voltadas à discussão e visibilidade das
atividades acadêmicas em andamento nos cursos.

4. Submissão de Trabalhos

Os trabalhos submetidos devem ser enviados no formato de Resumo Expandido, e desde
que aprovados irão compor os anais do evento. O seminário estará aberto a receber
trabalhos de variados eixos temáticos que contemplem áreas de estudo em Arquitetura,
Urbanismo e Paisagismo. A submissão poderá ser feita por conforme as modalidades
abaixo, durante o processo de avaliação será analisada a coerência textual e a relevância do
tema. A submissão de trabalhos se divide nas seguintes modalidades:

● Modalidade 1: apresentação de pesquisas em desenvolvimento por discentes que
entraram em 2022 no PPGAUP/UFSM (projeto de pesquisa) em formato de resumo
expandido; (Envio e apresentação presencial obrigatória)

● Modalidade 2: apresentação com enfoque nos procedimentos metodológicos
desenvolvidos na pesquisa de dissertação, por discentes que entraram em 2020 ou
2021 no PPGAUP/UFSM em formato de resumo expandido; (Envio e apresentação
presencial obrigatória)

● Modalidade 3: apresentação de projetos de pesquisa desenvolvidas no CAU/UFSM
– Campus Santa Maria ou Cachoeira – e/ou PPGAUP/UFSM, em formato de resumo
expandido.

https://forms.gle/JzYqJ1SELwQZodmn7
https://forms.gle/JzYqJ1SELwQZodmn7


● Modalidade 4: apresentação de projetos de extensão desenvolvidas no CAU/UFSM
– Campus Santa Maria ou Cachoeira – e/ou PPGAUP/UFSM, em formato de resumo
expandido.

Observação: Os alunos do PPGAUP que não poderão comparecer presencialmente
no evento, devem entrar em contato com a comissão organizadora através de
justificativa formal. (email: seminariointegradoppgaup@ufsm.br)

3.1 Template para resumo expandido

É de responsabilidade dos autores que os trabalhos submetidos estejam conforme o
template fornecido pela organização do seminário. A estrutura do template e orientações
disponibilizado pelo evento atende todas as modalidades.

● Template resumo expandido disponível em:

https://docs.google.com/document/d/10WTTlI6tN-BlZtxGYuaMfLAGv2am9PZx/e
dit?usp=sharing&ouid=114018519669877456402&rtpof=true&sd=true

● Template apresentação disponível em:

https://docs.google.com/presentation/d/1wiR9-yDhY7vfHZ9o5qCXVwQ74gvIt2N
t/edit?usp=sharing&ouid=114018519669877456402&rtpof=true&sd=true

5. Formatos das Apresentações

As apresentações serão realizadas presencialmente no prédio do CAU/UFSM. Para cada
formato de submissão, as apresentações serão organizadas da seguinte forma:

● Apresentação Oral de Resumos Expandidos: O tempo limite é de 10 minutos por
trabalho. Após as apresentações, o debate dos temas será conduzido pelos
professores que compõem a mesa.

:

https://docs.google.com/document/d/10WTTlI6tN-BlZtxGYuaMfLAGv2am9PZx/edit?usp=sharing&ouid=114018519669877456402&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/10WTTlI6tN-BlZtxGYuaMfLAGv2am9PZx/edit?usp=sharing&ouid=114018519669877456402&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1wiR9-yDhY7vfHZ9o5qCXVwQ74gvIt2Nt/edit?usp=sharing&ouid=114018519669877456402&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1wiR9-yDhY7vfHZ9o5qCXVwQ74gvIt2Nt/edit?usp=sharing&ouid=114018519669877456402&rtpof=true&sd=true


Anexo 1

Cronograma

Atividade Período

Prazo para inscrição de ouvintes Do dia 10 de outubro até às 23:59h do
dia 30 de outubro de 2022

Prazo para inscrição de autores
(submissão de trabalhos) - Modalidade 1,
2, 3, 4.

Do dia 10 de outubro até às 23:59h do
dia 25 de outubro de 2022

Período de avaliação dos trabalhos
submetidos nas modalidades 1,2,3 e 4. De 24 de outubro até 28 de outubro.

Resultado da avaliação dos trabalhos Até 28 de outubro

Prazo de revisão dos trabalhos pelos autores 28 de outubro até às 23:59h do dia 01 de
novembro

III Seminário de Integração PPGAUP 07 até 10 de novembro

Publicação dos anais do evento 1° semestre de 2023.


