21ª REUNIÃO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA - RPU

REGULAMENTO DE CONCURSO DE BANNERS
A Exposição de banners constitui parte das atividades da 21ª RPU – Reunião de
Pavimentação Urbana, e poderão concorrer alunos dos cursos de graduação de
engenharias que estejam cursando ou já cursaram a disciplina Pavimentação, Estradas,
Transporte ou afins, de acordo com os Projetos Pedagógicos de cada Curso. É
obrigatório o preenchimento do link: PRÉ-INSCRIÇÃO PARA ADESÃO AOS
ANAIS DA 21ª RPU (Banner/ Trabalhos Técnicos), que consta no site da RPU.

Regulamento
O banner deve conter informações básicas como: tema, objetivos geral e
específicos, método e materiais, resultados alcançados/esperados, considerações gerais e
referências dos projetos de pesquisa ou extensão em andamento nesses cursos ou
empresas, sendo necessária a participação de um professor ou engenheiro orientador,
cujo nome deve constar do banner.
O banner deverá ser digitalizado conforme modelo em anexo.

- Modelo do banner
(ACESSAR www.rpu.org.br e efetuar o download a partir de 23/04/2018)

Público alvo: alunos dos cursos de engenharias que estejam cursando ou que já tenham
cursado a disciplina pavimentação ou afins, de acordo com os projetos
pedagógicos de cada curso.
Temário: é o mesmo temário da 21ª RPU
Dimensões: 1,20 x 0,80

Datas e procedimentos:
1) CLICAR NO LINK ABAIXO PARA CADASTRAMENTO:

PRÉ-INSCRIÇÃO PARA ADESÃO AOS ANAIS DA 21ª RPU (Banner/
Trabalhos Técnicos)
2) 30/06- prazo final para submissão à Comissão Organizadora para análise

preliminar – envio para o email: 21rpurbana@gmail.com contendo no campo
assunto a palavra BANNER;
3) 15/07- publicação dos resultados da seleção para correções;
4) 31/07 – Prazo final para envio do arquivo para aprovação – envio para o email:
21rpurbana@gmail.com contendo no campo assunto a palavra BANNER
FINAL.
.
O projeto do banner deverá ser encaminhado em arquivo para a Comissão
Organizadora, que fará análise preliminar sobre a aceitação do mesmo. O aluno só
poderá concorrer com apenas 1 (um) banner.
Os trabalhos aprovados serão apresentados em forma digital em local a ser
destinado na Feira Transpoquip.
O concurso: cada participante da 21ª RPU receberá no ato da sua inscrição um
cupom para externar seu voto no concurso de banners, cuja urna estará disposta ao local
onde os mesmos serão apresentados.
A urna será aberta e os votos contados ao final das sessões técnicas do dia
13/09/2018, com anúncio imediato do(s) vencedor(es).

Temário:

1) Materiais para pavimentação;
2) Drenagem urbana;
3) Restauração, reciclagem e gerência de pavimentos;
4) Controle tecnológico de obras de pavimentação urbana;
5) Segurança e meio ambiente em pavimentação urbana.

