EDITAL COMPLEMENTAR MOSTRA ATHIS/MT - SUBMISSÃO DE PAINÉIS
1. INFORMAÇÕES GERAIS
O Grupo de Pesquisa e Extensão – Estudos de Planejamento Urbano e
Regional (EPURA/UFMT) convida para participar do Edital Complementar
MOSTRA ATHIS/MT, no âmbito das atividades do Curso de Formação
ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (ATHIS):
perspectivas a partir da Lei n. 11888/2008 para o Estado de Mato Grosso,
viabilizadas pelo Edital de Chamamento Público, nº 01/2019, Processo
Administrativo n° 771398/2018, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de
Mato Grosso (CAU-MT).
O objetivo da Mostra ATHIS/MT é expor e compartilhar experiências em ATHIS
que tem sido desenvolvidas no Estado de Mato Grosso por grupos de Pesquisa
e Extensão Universitária das áreas afins, Profissionais Autônomas/os,
Organizações Não Governamentais sem fins lucrativos, Prefeituras Municipais
e demais Instituições que atuam na temática.
2. DOS TRABALHOS
2.1 Informações gerais
Os trabalhos a serem submetidos deverão pertencer à modalidade resumo
expandido. As orientações estão descritas no ANEXO I deste edital. O modelo
(template) está disponível no ANEXO II.
Cada grupo poderá submeter no máximo até 2 (dois) trabalhos/experiências.
Também serão aceitos trabalhos referentes à pesquisas ou propostas de
Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) ou Trabalhos Finais de Graduação
(TFG), desde que se articulem com a temática ATHIS.
2.2 Autoras/es
Em caso de TFG/TCC é exigido o mínimo de 2 (dois/duas) autores/as, sendo
um/a deles/as o/a orientador/a, e não há limite máximo de autores.
2.3 Submissão
O resumo expandido deverá ser enviado exclusivamente para o e-mail do
evento: athismt@gmail.com.
A aceitação não estará condicionada à inscrição no evento do(s/as)
apresentador(es/as). Sendo assim, não será obrigatório estar inscrito no
evento no ato da submissão. Os trabalhos deverão ser enviados no formato
.docx (Word 2007-2016) e em PDF.

No e-mail de submissão deverão constar as seguintes informações:
a)
b)
c)
d)

Assunto: MOSTRA ATHIS/MT;
Nome completo da(s)/o(s) autora(s)/e(s) do trabalho;
Instituição/Organização (quando for o caso);
Local de atuação (Município).

Tais informações deverão ser enviadas sob total responsabilidade dos
autores. A Comissão Científica não se responsabilizará por dados incorretos
ou equívocos que impossibilitem a aprovação do resumo.
3. AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS
Os resumos expandidos submetidos serão avaliados por uma Comissão
Científica, formada por docentes e profissionais atuantes em ATHIS (Ítem 3.3).
3.1 Critérios de avaliação
a) Se o trabalho está de acordo com as especificações contidas nos
itens 2, 3, 4 e anexos I e II deste Edital;
b) Coerência, coesão e adequação do conteúdo conforme temática
do evento.
3.2 Aprovação
Os trabalhos submetidos poderão ser: a) aprovados; b) indicados para
correção; ou c) não aprovados. Os resumos que se enquadrarem em “b)” e
não forem enviados para segunda avaliação dentro do prazo estabelecido
serão considerados reprovados.
3.3 Comissão Científica
Andrea Arruda (EPURA/UFMT); Beatriz Tone (Universidade São Judas Tadeu);
Doriane Azevedo (EPURA/UFMT); Juliana Demartini (UNEMAT).
4. APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
Somente poderão ser apresentados os trabalhos cujos resumos submetidos
durante a inscrição forem aprovados. Todos os trabalhos aprovados deverão
ser apresentados na modalidade de painel (banner), podendo ser
complementados na modalidade vídeo para serem divulgados durante o
evento.
4.1 Painel
O painel deverá ser autoexplicativo e conter a menor quantidade de texto
possível, sendo permitido o uso de recursos visuais tais como figuras, fotos,
tabelas, gráficos, quadros e esquemas (Ver ANEXO II).

A confecção do painel deverá obrigatoriamente obedeceràs dimensões de
80 cm de largura e 100 cm de altura (80cm x 100cm). O painel deverá conter
as seguintes especificações:
a) Título em destaque no topo do painel;
b) Nomes completos, e-mails, filiações dos/as autores/as;
c) Explicação do trabalho (introdução ao tema, metodologia,
resultados, discussão e conclusão);
d) Referências bibliográficas ao final do painel, se houver.
4.2 Apresentação
No dia da apresentação, o(s)/a(s) apresentador(es)/a(s) deverá(ão) estar ao
lado do pôster, devidamente identificado(s)/a(s) com o crachá do evento.
A apresentação ocorrerá no dia e horário divulgados no cronograma do
evento. O local de apresentação será divulgado no site oficial do evento.
5. CRONOGRAMA
ATIVIDADES
Divulgação do Edital
Submissão dos trabalhos
Divulgação dos resultados da avaliação
Envio dos trabalhos com correções e o Banner (pdf)
Divulgação final dos trabalhos aprovados

DATAS
Dia 19 de fevereiro
Até 20 de março
Até 27 de março
Até 07 de abril
10 de abril

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
a) Toda comunicação referente a possíveis atualizações deste edital será
divulgada pela Equipe Organizadora via e-mail às/aos participantes;
b) A Comissão Avalidora é responsável por sanar dúvidas referentes a este
edital e à submissão e avaliação dos trabalhos e respectivas apresentações;
c) O presente edital entra em vigor na data de sua publicação.

Grupo de Pesquisa e Extensão – Estudos de Planejamento Urbano e Regional
(EPURA/UFMT)
Contato MOSTRA ATHIS/MT: athismt@gmail.com
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.

ANEXO I
Orientações gerais para a elaboração do resumo expandido

1. ORIENTAÇÕES GERAIS
a) O texto deve ser apresentado em forma de resumo expandido com
no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) páginas (ver ANEXO I);
b) Conter os seguintes elementos: título, nomes dos autores (instituição e
endereço eletrônico como nota de rodapé), palavras-chave, texto,
referências bibliográficas, fonte financiadora (se houver);
c) Deverá ser escrito em português;
d) Papel A4, margens direita, inferior e superior de 2,5 cm, margem
esquerda de 3,5 cm.
2. TÍTULO DO TRABALHO
a) Título - Century Gothic, tamanho 11, negrito, à esquerda;
b) Subtítulo (se houver) - Century Gothic, tamanho 11, à esquerda;
c) Nomes científicos devem ser editados em itálico, conforme normas
específicas da área.
3. NOME DAS/OS AUTORAS/ES
a) Pule uma linha após o título;
b) Fonte Century Gothic, tamanho 9, à esquerda. Os/as autores/as
devem ser separados por ponto e vírgula (;);
c) Liste o/as autores/as pelo sobrenome em letras maiúsculas, seguido
pelo nome em minúsculas e abreviação dos nomes intermediários, e
de um número sobrescrito indicando a afiliação;
d) São permitidos no mínimo 1 (um/a) e no máximo 2 (dois/duas)
apresentador(es)/a(s). Não há limite máximo de autores.
4. AFILIAÇÃO DAS/OS AUTORAS/ES
a) Fonte Century Gothic, tamanho 9, à esquerda. Separar diferentes
afiliações por ponto e vírgula;
b) Especifique o vínculo dos/as autores/as com instituição acadêmica
ou ONG, quando for o caso;
c) Cite cada Instituição por extenso uma única vez; a partir da segunda,
utilize a sigla;
d) Escreva os e-mails de contato dos autores, na ordem em que estes
são listados, em Century Gothic, 10, itálico, centralizado.

5. PALAVRAS-CHAVE
a) Pule uma linha após os autores;
b) No mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco);
c) Expressões em português relacionadas ao tema do trabalho,
separadas por ponto e vírgula.
6. TEXTO
a) Pule duas linhas após as palavras-chave;
b) Fonte Century Gothic, tamanho 11, espaço simples, justificado,
espaçamento parágrafo 6 (antes e depois), contendo os seguintes
elementos (em negrito): introdução, justificativa, objetivos,
metodologia utilizada, uma breve discussão e considerações,
referências bibliográficas (se houver), fonte financiadora (se houver);
c) Não são obrigatórias referências bibliográficas, exceto as citadas no
texto. Caso necessárias para melhor entendimento, listá-las ao final,
fora do corpo do texto.

