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CONCURSO PARA SELEÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
(TCC) EM GEOSSINTÉTICOS - PRÊMIO TCC IGS BRASIL 2016/2017

1. OBJETIVO
O concurso tem o objetivo de escolher e premiar o melhor Trabalho de Conclusão de Curso
publicado anualmente, desenvolvido com tema parcial ou integralmente relacionado a
Geossintéticos, entre as universidades brasileiras.

2. PREMIAÇÃO
2.1. Os 3 primeiros colocados: diploma, associação à IGS Brasil com a primeira anuidade
de sócio profissional gratuita,
2.2. O primeiro colocado: um tablet mais o custeio das despesas para participação da
sessão de premiação.
2.3. O orientador do trabalho: uma placa de homenagem e menção honrosa em nossos
canais de divulgação.

3. CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Podem participar estudantes formandos ou formados nos cursos regulares de Eng.
Civil ou Eng. Ambiental de escolas brasileiras de nível superior, que tenham publicado no
Brasil Trabalho de Conclusão de Curso em um dos anos do concurso, ou seja, 2016 ou
2017.
3.2. O prêmio é restrito a sócios individuais (estudantes ou profissionais) adimplentes da
IGS Brasil.
3.3. Para ser elegível ao prêmio, o TCC deve ser desenvolvido com tema parcial ou
integralmente relacionado a Geossintéticos. O termo Geossintéticos ou um de seus tipos
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(conforme NBR ISO 10318: Geossintéticos – Termos e Definições) deve aparecer no
título da versão final da publicação.
3.4. Apenas trabalhos publicados em português poderão concorrer.

4. INSCRIÇÃO
4.1. As inscrições deverão ser realizadas no período 15/12/2017 a 31/01/2018.
4.2. O concorrente ao prêmio deve ser indicado por seu professor orientador.
4.3. O concorrente ao prêmio deve ser sócio individual adimplente da IGS Brasil no
momento da inscrição e da premiação.
4.4. Cada professor pode indicar mais de um candidato, desde que todas as condições para
concorrência ao prêmio sejam satisfeitas por cada indicado.
4.5. A inscrição deve ser enviada pelo professor orientador, para o endereço eletrônico
premios@igsbrasil.org.br, com o assunto "Concurso TCC IGS Brasil – NOME DO
CONCURSANTE" arquivos contendo:
(i) Formulário de Inscrição, anexado a este Regulamento, devidamente preenchido e
digitalizado, em formato xls (excel), salvo com o último sobrenome do concorrente e a
primeira inicial (ex: SILVA A.XLS);
(ii) Termo de Cessão dos Direitos de Uso do TCC para a IGS Brasil, disposto no Anexo I
deste Regulamento, devidamente preenchido e digitalizado, em formato pdf, salvo com o
último sobrenome do concorrente e a primeira inicial (ex: SILVA A_Anexo I.PDF);
(iii) Arquivo do resumo do TCC, em formato pdf, salvo com o último sobrenome do
concorrente e a primeira inicial (ex: SILVA A_RESUMO.PDF) contendo:
(iii.1) Título (original da publicação)
(iii.2) Palavras chave (original da publicação)
(iii.3) Resumo contendo informações sobre motivação e relevância do tema, metodologia
utilizada, resultados e principais conclusões, em texto único com até 3000 (três mil)
caracteres com espaço e, no máximo, 2 (duas) ilustrações representativas do trabalho

IGS Brasil
www.igsbrasil.org.br - e-mail: igsbrasil@igsbrasil.org.br

Afiliada à IGS - International Geosynthetics Society
(sugere-se que uma seja relativa ao escopo do trabalho e outra seja representativa dos
principais resultados ou conclusões).

5. SELEÇÃO
5.1. Os trabalhos serão julgados por uma comissão julgadora composta por 3 professores
universitários com elevado conhecimento em geossintéticos, que não tenham nenhuma
relação com os concorrentes, seus trabalhos ou suas universidades.
5.2. A análise dos trabalhos considerará cinco critérios: (i) adequação às recomendações
do Regulamento, (ii) motivação e relevância do tema, (iii) metodologia utilizada, (iv)
resultados e (v) principais conclusões.
5.3. Cada membro do júri atribuirá uma nota entre 0 (zero) e 5 (cinco), em valor inteiro,
para cada um dos critérios. Será vencedora a proposta que obtiver a maior nota, sendo a
soma das notas atribuídas pelos membros do júri aos critérios.
5.4. Os trabalhos serão avaliados por uma comissão julgadora, que selecionará 3 (três)
trabalhos como finalistas.
5.5. O resultado da seleção a que se refere este Regulamento será divulgado,
exclusivamente, no site https://www.igsbrasil.org.br, até o dia 28/02/2018.
5.6. Após o anúncio do resultado da etapa de seleção, os finalistas serão solicitados, por
e-mail, a enviar a publicação completa, em formato pdf, para avaliação e definição do
trabalho vencedor.
5.7. O resultado da avaliação final com a escolha do vencedor do concurso a que se refere
este Regulamento será divulgado, exclusivamente, no site https://www.igsbrasil.org.br até
o dia 31/05/2018.
Nota: Em caso de empate em qualquer das etapas de avaliação, a comissão julgadora
decidirá pelo trabalho com maior relevância do tema.

6. PRAZOS
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(i) Inscrições: 15/12/2017 a 31/01/2018
(ii) Anúncio dos 3 trabalhos finalistas selecionados na 1ª etapa de avaliação: 28/02/2018
(iii) Envio das publicações completas pelos finalistas: 15/03/2018
(iv) Anúncio do trabalho vencedor do Concurso TCC IGS Brasil 2016/2017: 31/05/2018
(v) Premiação dos trabalhos vencedores: 8º Encontro Anual Geossintéticos em Pauta a se
realizar em Junho/2018 em São Paulo (nesta ocasião o vencedor deverá realizar uma
apresentação de 15 minutos sobre o trabalho premiado).

7. DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. A inscrição no concurso representa o reconhecimento e aceitação das normas deste
Regulamento.
7.2. As questões não previstas neste Regulamento serão analisadas e deliberadas pelo
Conselho da IGS Brasil.
.
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ANEXO I
TERMO DE CESSÃO DOS DIREITOS DE USO DA IMAGEM PARA O
CONCURSO TCC IGS BRASIL 2016/2017

Eu,

_________________________________________________________________,

portador(a) do CPF _______________________ e do RG ______________________,
emitido em ___ /___ /___, por _____________, declaro que o trabalho de TCC inscrito por
mim no Concurso TCC IGS Brasil 2016/2017 é de minha autoria, e também que li e aceito o
regulamento do concurso (incluindo seus anexos) para escolha e premiação do melhor TCC,
para o uso que julgar necessário, por prazo indeterminado, assim como, concedo os direitos
de uso de seu conteúdo, no todo ou em parte, para a IGS Brasil.

______________________, ____ de _____________________ de 201___.

___________________________________________________________
Assinatura do(a) participante
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