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A Semana Acadêmica da Engenharia Geológica (SAEG) é um evento estudantil que 
busca complementação do aprendizado, visando à formação acadêmica e profissional nas áreas 
de engenharia e geociências. O encontro tem a proposta de atingir a comunidade das áreas 
relacionadas no estado do Rio Grande do Sul e interessados de outros estados, assim estender 
diálogos e trocas de experiências entre os profissionais interessados em temas de Geologia, 
Engenharia e ciências afins. 

 
O curso de Engenharia Geológica e o Diretório Acadêmico Francisco de Paula Oliveira da 

Universidade Federal de Pelotas, realizará, no mês de junho, a IV Semana Acadêmica da 
Engenharia Geológica a qual remete à socialização das atividades de Ensino, Extensão e 
Pesquisa. 
 
 As apresentações devem ter de 10 a 15 minutos de duração, sendo que seus resumos 
devem ser elaborados conforme modelo a seguir. 
 
 
Importante: 

• As configurações da página do arquivo do resumo correspondem: folha A4, 
margens (superior, inferior, direta e esquerda) de 1,5 cm e espaçamento simples; 

• Resumos que não tenham entre 350 e 500 palavras serão automaticamente 
reprovados, sem passar pela avaliação da Comissão Científica. Título, autores e 
filiação não serão contabilizados no somatório das palavras. 

• Durante a submissão deverá ser anexado um arquivo único em formato Word, 
formatado em acordo com o Guia de Elaboração de Resumo abaixo. 

 
 
Guia para Elaboração de Resumo: 
 

TÍTULO (Centralizado, Arial, Negrito, Tamanho 14, tudo em maiúsculo) 
 

Dominguez, J.M.L.1; Andrade, A.C.S.2; Araújo, T.C.M.3 
(Texto centralizado, Arial, Itálico, Tamanho 12) 

1Universidade Federal da Bahia; 2Universidade Federal de Sergipe; 3Universidade Federal de Pernambuco 
(Texto centralizado, Arial, Regular, Tamanho 10) 

 
RESUMO: Folha A4, margens (superior, inferior, direta e esquerda) de 1,5 cm e espaçamento 
simples. O texto do resumo deve ter no mínimo 350 e no máximo 500 palavras (Fonte Arial, 
Regular, Tamanho 12, Espaçamento Simples). O resumo deve sumarizar resultados e 
conclusões. Não serão aceitas figuras, tabelas, fotos, diagramas ou referências bibliográficas 
mas pode-se utilizar símbolos especiais, fórmulas e equações. O texto deve ter alinhamento 
justificado. Se tiver dúvida com relação ao número de palavras digitadas selecione o texto e veja 
o resultado gerado pelo próprio Word. Resumos que não atendam as especificações solicitadas 
serão automaticamente recusados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Digite aqui de 2 a 3 palavras chave para seu trabalho, todas maiúsculas. 


