INSCRIÇÕES PARA VI SEMANA ACADÊMICA DE ENGENHARIA AMBIENTAL (SEMEA-UFMS)
A coordenação da VI Semana Acadêmica de Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul, formada por docentes e discentes, torna pública a realização das inscrições para a participação
do evento.
1. DO EVENTO
A Semana Acadêmica de Engenharia Ambiental (SEMEA) é um evento anual, organizado por uma
comissão de graduandos e docentes do curso de Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Mato Grosso
do Sul (UFMS).
A SEMEA é constituída por palestras expositivas, minicursos e visitas técnicas que abordam temas atuais
e diversificados, com o intuito de instigar e aprimorar a visão crítica dos participantes.
2. DOS OBJETIVOS
A SEMEA-UFMS tem por objetivo:
 Proporcionar um evento regional na área de Engenharia Ambiental que ofereça atualização
acadêmico-científica, apresente tendências de mercado, propiciando uma maior integração
entre a Universidade e a comunidade por meio do oferecimento de palestras, minicursos, visitas
técnicas e outras atividades;
 Fomentar o debate entre os estudantes do curso de Engenharia Ambiental e a comunidade
acadêmica em geral a respeito do tema proposto, bem como completar a formação curricular
dos estudantes;
 Promover a integração entre alunos, professores e profissionais da área da Engenharia
Ambiental;
 Buscar uma maior integração entre a Universidade e a comunidade empresarial, governamental
e não governamental, incentivando possíveis parcerias em futuros projetos;
 Desenvolver um importante papel, proporcionando momentos para a discussão entre
acadêmicos na abordagem de questões relevantes, buscando despertar nos estudantes a
preocupação de formar-se enquanto ser social e agente de transformação.
3. DOS PACOTES DE INSCRIÇÃO
A organização do evento disponibilizará as seguintes opções de pacotes de inscrição:
OPÇÃO
Pacote 01
Pacote 02
Pacote 03

Pacote 04

CONTEÚDO
Kit do participante, participação em todos os sorteios e 11
palestras
Kit do participante, participação em todos os sorteios, 11 palestras
e 1 visita técnica (APP Parque Ecológico Anhanduí ou CEA
Imbirussu)
Kit do participante, participação em todos os sorteios, 11 palestras
e 1 minicurso (AutoCAD Básico ou SIG’s livres na delimitação de

APP’s)

Kit do participante, participação em todos os sorteios, 11 palestras,
minicurso de Perícia em Erosão, 2 visitas técnicas exclusivas do
minicurso (Parque Ecológico do Sóter e Parque Municipal Cônsul
Assaf Trad) e livro exclusivo Perícia Ambiental do Major Ednilson
Paulino Queiroz)
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4. DAS VAGAS
Serão disponibilizadas a seguinte quantidade de vagas:
Pacote 01
115
Pacote 02
50
Pacote 03
30
Pacote 04
25
A distribuição das vagas dentro dos pacotes se dará da seguinte forma:
 Pacote 02: 25 vagas para cada visita técnica (APP Parque Ecológico Anhanduí e CEA Imbirussu),
sendo essa quantidade a capacidade máxima do veículo (micro-ônibus) disponibilizado pela
instituição.
 Pacote 03: 15 vagas para cada minicurso (AutoCAD Básico e SIG’s livres na delimitação de APP’s),
sendo que essa quantidade é a ideal para se ministrar todo o conteúdo proposto.
A alocação de vagas será dada por ordem de inscrição, sendo confirmada a inscrição após a efetuação
do pagamento.
A coordenação do evento incentiva a prática da carona amiga, no caso do participante possuir veículo
próprio. Destinando as vagas do micro-ônibus para os participantes que não possuem veículo de locomoção.
5. DAS INSCRIÇÕES
As inscrições deveram ser realizadas no site do evento (semea.ufms.br), obedecendo o seguinte período:
 Período de Inscrições: as inscrições serão realizadas do dia 13 de julho ao dia 10 de agosto
de 2014 (às 23h59min horário oficial de Campo Grande - MS.
O participante deverá responder corretamente o questionário, sendo de sua responsabilidade os dados
informados.
6. DO PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados no período do dia 11 ao dia 22 de agosto de 2014.
Aos participantes de Campo Grande – MS, será disponibilizado um local para a realização do pagamento,
que será informado por e-mail, site e redes sociais aos participantes.
Aos participantes oriundos de outras cidades, será disponibilizada uma conta corrente para depósito. O
participante deverá realizar o depósito e enviar no período estipulado o comprovante para o e-mail
(semea.ufms@gmail.com).
7. DA PROGRAMAÇÃO
A programação do evento estará disponível no site e redes sociais. A mesma estará sujeita a alterações
sem aviso prévio.
8. DOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO
As palestras do evento serão no Auditório do Complexo Multiuso da Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul.
Os locais dos minicursos ainda serão decididos e disponibilizados aos participantes no site e redes
sociais do evento.
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