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EDITAL Nº 07/2019 - 9ªSIEF

A Faculdade Horizontina e a comissão organizadora da 9ª Semana
Internacional de Engenharia e Economia da FAHOR (SIEF), tornam público o
presente EDITAL para cientificar a comunidade acadêmica e em geral das normas e
procedimentos que nortearão a realização da 9ª SIEF.

1. DO EVENTO
A 9ª Semana Internacional de Engenharia e Economia da FAHOR é um
evento integrante do calendário oficial da Instituição, e busca promover o
aperfeiçoamento técnico-científico, o desenvolvimento regional e a reflexão sobre a
atuação dos profissionais de diversas áreas do conhecimento, relacionadas à
Engenharia, Tecnologia, Gestão e Desenvolvimento.

2. DA METODOLOGIA
A 9ª Semana Internacional de Engenharia e Economia da FAHOR acontece
nos dias 5, 6 e 7 de Junho de 2019. O evento é composto por palestras, visitas
técnicas, apresentação de trabalhos científicos e pelo desafio FAHOR. Todas as
informações

acerca

do

evento

serão

divulgadas

na

página

(http://anaissief.fahor.com.br/).

2.1 Palestras
Durante o evento serão realizadas diversas palestras, tratando sobre temas
importantes para a comunidade acadêmica, empresarial e setor público. A agenda
de palestras será divulgada, no site do evento.

2.2 Visitas técnicas
As visitas técnicas são uma excelente oportunidade para conhecer processos
e produtos das empresas da região. As inscrições para as visitas técnicas serão
realizadas juntamente com a inscrição ao evento.

2.3 Submissão e apresentação de trabalhos científicos
A SIEF permite a submissão de trabalhos científicos que, se aceitos e
apresentados, serão publicados nos anais do evento. O formato de apresentação é
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em forma de pôster ou oral. A forma de apresentação de cada um dos trabalhos
aceitos será definida pela comissão científica do evento, levando em consideração o
mérito do trabalho. A forma de apresentação será divulgada ao final dos processos
de seleção e revisão, e comunicada aos autores por e-mail e na programação do
evento.
Serão avaliados/recebidos trabalhos relacionados aos seguintes eixos
temáticos:


Desenvolvimento de cadeias produtivas;



Desenvolvimento regional;



Gestão empresarial;



Empreendedorismo, tecnologia e inovação;



Energias renováveis e sustentabilidade;



Qualidade e competitividade;



Sistema de produção Lean;



Tecnologia para o agronegócio;



Saúde e segurança no trabalho;

2.3.1 Normas para a elaboração e submissão de trabalhos científicos
Todos os trabalhos submetidos à 9ª SIEF devem seguir o modelo e as
normas disponíveis no site do evento (http://anaissief.fahor.com.br/normas-paraelaboracao-de-trabalhos). É possível submeter trabalhos em Português ou
Espanhol, ambos com Abstract em Inglês.
A submissão dos trabalhos estará aberta no período indicado no cronograma
fornecido no item 4 deste edital. Para a submissão dos trabalhos, deve-se seguir as
instruções indicadas na aba SUBMISSÕES da página do evento.
Cada trabalho submetido ao evento poderá ter, no máximo, 4 (quatro)
autores. Um deles deve ser, obrigatoriamente, professor orientador.
O valor da taxa de publicação, por trabalho submetido, é o seguinte:
- Estudantes, Egressos e professores CFJL/FAHOR: R$ 45,00 por artigo;
- Público Externo: R$ 90,00 por artigo;
Os boletos para efetivação do pagamento serão emitidos e enviados por email aos autores quando o trabalho estiver aceito para publicação. O período para
pagamento das taxas de publicação dos trabalhos está definido no cronograma,
fornecido no item 4 deste edital. O pagamento da taxa de inscrição de trabalhos não
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dá direito de acesso às palestras, visitas técnicas ou ao desafio FAHOR. Cada
segmento do evento possui sistema de inscrições próprio.

2.3.2 Apresentação de trabalhos em formato de pôster
Esta forma de apresentação consiste na exposição de um pôster, em data e
horário a ser divulgada na programação do evento. As normas para confecção do
pôster serão disponibilizadas no site do evento.

2.3.3 Apresentação de trabalhos na forma oral
Alguns trabalhos, selecionados pela comissão científica do evento, serão
apresentados de maneira oral, em horário e local que será divulgado na
programação do evento. O tempo disponível para apresentação de cada trabalho é
de 20 (vinte) minutos. Os primeiros 15 (quinze) minutos para a apresentação do
aluno e os 5 (cinco) minutos restantes para eventuais perguntas e/ou comentários.
Para a apresentação oral, o apresentador terá à sua disposição um equipamento
multimídia, devendo trazer o arquivo de sua apresentação em formato PDF. O
modelo da apresentação (template) será disponibilizado no site do evento.

2.3.4 Dos certificados de apresentação
Todos os trabalhos aprovados e apresentados durante o evento receberão
certificado indicando o título do trabalho, nome(s) do(s) autor(es) e forma de
apresentação. Os certificados serão disponibilizados, on-line, após o encerramento
do evento, em data a ser comunicada pela organização.

2.4 Desafio FAHOR
A proposta desta atividade é proporcionar uma experiência empreendedora
através da solução de um problema, realizando capacitações que buscam
transformar ideias em negócios. A metodologia utilizada contará com ferramentas de
modelagem de negócio, análise de mercado, mentorias e avaliação de Pitch. A
organização e realização deste evento está a cargo do Horizonte Ambiente
Empreendedor.
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3. DO LOCAL
A 9ª SIEF acontece no Campus Arnoldo Schneider, localizado na Avenida dos
Ipês, 565, em Horizontina-RS.

4. CRONOGRAMA
Atividade
Submissão de trabalhos

Período
De 19 de Março à 26 de
Abril

Resultado/Aceite dos trabalhos
Revisão/envio da versão final dos trabalhos
Divulgação do resultado final e forma de apresentação dos
trabalhos
Pagamento da taxa de submissão/publicação do trabalho

Dia 10 de Maio
De 10 à 19 de Maio
Dia 23 de Maio
De 23 à 30 de Maio

Inscrição como ouvinte

Até 05 de Junho

9ª SIEF

5, 6 e 7 de Junho

Desafio FAHOR
Emissão de certificados

8 de Junho
A partir de 10 de Junho

5. DAS INSCRIÇÕES

A 9ª Semana Internacional de Engenharia e Economia da FAHOR recebe inscrições
em duas modalidades, como segue:

5.1 Submissão de trabalhos científicos
A submissão de trabalhos científicos será realizada no sítio virtual do evento
(http://anaissief.fahor.com.br/), conforme cronograma (item 4 deste Edital). O
pagamento da taxa de submissão/publicação de trabalhos não dá direito de acesso
às palestras, visitas técnicas ou ao desafio FAHOR. Cada segmento do evento
possui sistema de inscrição específico.
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5.2 Inscrição como ouvinte
Com este formato de inscrição o participante escolherá de quais atividades
(palestras, apresentações, visitas técnicas) disponíveis na programação do evento
ele deseja participar. Esta modalidade de inscrição é realizada no sítio virtual do
evento, conforme cronograma (item 4 deste Edital).

Horizontina - RS, Março de 2019.

_______________________

_______________________

Stephan Sawitzki
Coordenador Geral
9ª SIEF

Sedelmo Desbessel
Diretor de Ensino Superior
FAHOR – Faculdade Horizontina

