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1. INTRODUÇÃO 

A Semana da Engenharia, Arquitetura e Tecnologia da Facens (SEAT) é um evento tradicional 

que já está em sua 26ª edição. Tem por objetivo atualizar os estudantes, alumni (ex-aluno), 

profissionais, docentes, pesquisadores e a comunidade em geral sobre as mais recentes 

tecnologias inovadoras e sustentáveis, assim como propiciar um fórum de debate sobre as 

principais tendências de mercado. Na última edição, o evento contou com mais de 280 atividades 

e mais de 430 horas de conteúdo.  

Este ano, o evento será realizado entre os dias 15 a 18 de abril (de segunda a quinta-feira), no 

campus da Facens, com atividades diárias, nos períodos manhã, tarde e noite, das 8h às 11h30, 

das 14h às 17h e das 19h às 22h30, respectivamente. 

No período da manhã do dia 15/04 (segunda-feira) não haverá atividades da SEAT 2019 

As atividades do evento se realizarão em sua maioria no prédio C e no Ginásio, da Facens, com 

exceções, que poderão ser conferidos no APP Facens .  

 

2. FORMATO DO EVENTO  

Durante a 26ª Semana da Engenharia, Arquitetura e Tecnologia várias atividades serão 

realizadas, entre elas: Palestras, Minicursos, Workshops e Painéis de Debates.   

 

Palestras: Apresentação oral de curta duração, necessariamente 1h20 ou 1h30 (segundo 

período), para apresentar um assunto competência técnica, motivacional, funcional (competência 

de saber fazer) ou de aspectos sociais. 

As apresentações serão de 1h30 ou 1h20, as quais pede-se aos palestrantes que utilizem até 10 

minutos para conteúdo institucional, quando for o caso, 1h para apresentação do conteúdo do 

tema e de 10 a 20 minutos para perguntas e outras atividades. 

 

Palestras Magnas: Assim como a palestra é uma apresentação oral, mas em geral trás um tema 

de interesse comum de toda a comunidade Facens.  

 

Minicursos: Consiste no detalhamento de determinado assunto ou conjunto de temas com o foco 

de “treinar” ou “ensinar a fazer”. O foco está mais na teoria do que na prática, porém não a exclui. 

Nesta edição podem ser ministrados minicursos de 6h, 9h ou 12h, portanto, 2, 3 ou 4 dias.  

 

 



 

Workshop: Tem o caráter de treinamento, atividades “hands on”. Seu objetivo consiste em 

aprofundar a discussão sobre temas específicos e, para isso, apresenta atividades práticas. A 

ideia é o público participar. Objetiva-se detalhar, aprofundar um determinado assunto de maneira 

mais prática, mas diferente no minicurso deve ser conduzido apenas por 1 dia, ou seja, 3 horas. 

 

Painéis de debates: É uma reunião do tipo clássica, preparada e conduzida por um moderador 

da Facens (ex: um professor), o qual deve ser a pessoa que orienta a discussão para que ela se 

mantenha sempre em torno do tema principal. Objetiva-se convidar 3 ou mais especialistas 

sobre um assunto que terão um tempo limitado (15 minutos) para apresentar suas ideias e assim, 

o moderador conduz o tempo restante com o debate. Os painéis de debates deverão ser 

conduzidos em 1h20 ou 1h30, como as palestras. Nesta modalidade poderão haver 

apresentações de “Estudos de Casos” reais, a serem debatidos.  

 

Horários em que se realizarão as atividades: 

Horários  Modalidades 

8h às 9h20 
Palestras, Painéis de debates, Estudo de Caso  

(1h20) 
Workshop (3h)* 

10h às 11h30 
Palestras, Painéis de debates, Estudo de Caso  

(1h30) 
  

14h às 17h  Minicursos (6h, 9h ou 12h)* Workshop (3h)* 
v 

19h às 20h20 
Palestras, Painéis de debates, Estudo de Caso  

(1h20) 
Workshop (3h)* 

21h às 22h30 
Palestras, Painéis de debates, Estudo de Caso  

(1h30) 

               *Intervalo sugerido de 40 minutos entre as atividades, reservado para visitação de stands.  

 
 

3. INSCRIÇÕES PARA O EVENTO 

As inscrições poderão ser realizadas através do link: https://www3.facens.br/seat/. Sendo 

realizadas em 3 períodos, conforme tabela abaixo: 

Período  Fase de Inscrição 

05/04 a 08/04 
Inscrições abertas para os alunos por áreas de interesse específico 
(relacionado ao curso de graduação)* 

09/04 a 14/04 Inscrições para palestras de interesse geral 

11/04 a 14/04 Inscrições abertas, também, para a comunidade 

*Serão abertas as inscrições para as palestras de áreas de interesse específicas, por 
exemplo, os alunos que fazem o curso de engenharia mecânica terão preferência para 
as palestras destinadas a este público.  
Nem sempre uma palestra/atividade que é de interesse geral dos(as) alunos(as) do 
curso de Engenharia Mecânica, só participarão alunos(as) que cursam Engenharia 

https://www3.facens.br/semeng/
https://www3.facens.br/semeng/


 

Mecânica. Pois o importante do evento é justamente ampliar o espectro de 
possiblidades de atuação e interesses dos alunos.  

  

IMPORTANTE:  

• Durante o período de inscrição poderão ser adicionadas palestras e novos eventos, 

conforme a demanda (FIQUEM ATENTOS!).  

• Inscrições durante o evento serão realizadas em caráter excepcional, nas salas 

destinadas para este fim e, indicadas durante o evento. 

• Os inscritos terão até 20 minutos do início da atividade para entrarem na sala. É 

muito importante que seja respeitado este tempo, pois assim não prejudicamos 

nem o palestrantes e nem os participantes que chegaram no horário.  

• Participantes que não se inscreveram para uma determinada atividade, durante o 

evento, poderão participar desde que hajam vagas, ou seja, deverão aguardar até o 

início da atividade, verificar a disponibilidade de vagas com o professor/aluno 

padrinho da atividade e, só assim, participar e registrar a sua presença.  

4. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL (A) 

A nota da Avaliação Institucional (A), do 1º semestre de 2019, virá somente da participação do 

aluno na 26ª Semana da Engenharia, Arquitetura e Tecnologia. Lembrando que o “A” compõe até 

1 ponto da nota da média final do semestre, em todas as disciplinas. Desta forma, a cada 

presença diária em pelo menos 1 atividade durante o evento, será atribuído 0,33 do ponto.  

Por exemplo: 

• Se o(a) aluno(a) participar de 2 atividades em dois dias, será atribuído a 0,66 da nota A.  

• Se o(a) aluno(a) participar de 2 atividades no mesmo dia, será atribuído a 0,33 da nota A. 

• Se o(a) aluno(a) participar de 3 atividades em três dias, será atribuído a 1,00 da nota A.  

• O total de pontos da Avaliação Institucional é 1,00. Se o(a) aluno(a) participar de 4 ou 

mais  atividades, uma por dia, ainda assim, terá 1,0 no total da nota A.  

• Independente da quantidade de horas das atividades (palestras, workshop, etc), será 

atribuído apenas 0,33 da nota A, por dia, ou seja, haverá a necessidade do(a) aluno(a) 

participar de pelo menos 3 dias do evento.  

Este ano algumas atividades propostas pela coordenação de cursos e gerenciadas pelos 

coordenadores serão oferecidas e os(as) alunos(as) envolvidos(as) poderão ser contemplados 

com o ponto A, conforme regra estabelecida pelo(a) coordenador(a). Exemplo: Viagem à usina de 

Itaipu - Foz de Iguaçu, promovida pelo Coordenação do curso de Engenharia Civil da Facens.  

 



 

5. HORAS COMPLEMENTARES 

 
A cada hora de atividade de participação durante o evento, será atribuída a mesma quantidade de 

horas em atividades complementares, ou seja, uma palestra de 1h20, contemplará ao aluno(a) 

uma hora e vinte minutos de atividades complementares. 

 

6. PREMIAÇÃO  

Durante o evento, teremos um processo de “gamificação” através do APP Facens. Serão 

fornecidas missões via APP e os participantes ganharão pontos ao cumpri-las. Esses pontos 

serão contabilizados em um ranking e os participantes concorrerão a prêmios. Serão 20 prêmios 

de R$ 100,00 (cem reais) cada.  

 

7. EXPOSIÇÕES / STANDS 

Convidamos as empresas parceiras da Facens para apresentarem, por meio de stands, vagas de 

estágios e/ou o processo para seleção dos seus estagiários. O objetivo neste evento é promover 

uma FEIRA DE ESTÁGIOS. 

O período da FEIRA DE ESTÁGIOS e exposições será das 18h30 às 21h15, no Ginásio da 

Facens –  Prédio G.  

Como as atividades do período noturno serão realizadas das 19h às 20h20 e das 21h às 22h30, 

haverá 40 minutos destinados às visitações nos stands. 

 

8. INFORMAÇÕES GERAIS IMPORTANTES 

• Convidamos todos os inscritos a instalarem em seus celulares o aplicativo da Facens e 

mantê-lo ATUALIZADO, isto facilitará o recebimento de notificações, registro de presença 

e obtenção de informações a respeito do evento; 

• Durante a 26ª Semana da Engenharia, Arquitetura e Tecnologia os inscritos deverão 

solicitar a contabilização de sua presença nas salas onde ocorrem as atividades 

(palestras, cursos, etc.), no prédio C ou outro. Por favor, ver locais no APP Facens 

durante o evento; 

• Caso o(a) aluno(a) não tenha acesso a um smartphone, deverá registrar a presença via 

formulário, o qual estará disponibilizado nas salas de apoio durante o evento.  

• O aluno(a) deverá entrar no App Facens durante o evento e manter-se conectado, ou 

seja, não deve sair do aplicativo, para que possa ser mantido o histórico de participação 

no evento. Caso o(a) aluno(a) saiam do aplicativo e entre com outro usuário, os dados de 

registros de participação poderão ser perdidos. 

 



 

• Para todas as atividades (palestras, minicursos, etc) será necessário registrar a presença; 

• O aplicativo Facens fornecerá, até 26/04/2019, para os(as) alunos(as) as informações de 

presença e contabilização da Avaliação Institucional (A), portanto, é muito importante que 

o(a) aluno(a) não desinstale o aplicativo da Facens antes desta data; 

• Caso o(a) aluno(a) não tenha acesso ao aplicativo deverá confirmar a contabilização da 

sua presença e do ponto A, durante o evento nas salas destinadas a recepcionar os 

inscritos e tirar eventuais dúvidas; 

• O(A) aluno(a) terá até o dia 24/05/2019 para solicitar via e-mail 

(karina.leonetti@facens.br) a revisão de qualquer avaliação realizada durante o evento, 

ou seja, qualquer situação que possa lhe prejudicar de alguma forma. Após esta data não 

serão aceitos pedidos de revisão da Avaliação Institucional (A), horas complementares ou 

presenças; 

• Os certificados de participação na SEAT 2019 deverão ser requeridos a partir de 30 de 

abril e até 24 de maio de 2019, on-line, através de https://www3.facens.br/seat/  

• A inscrição na 26ª Semana da Engenharia, Arquitetura e Tecnologia implica no “de 

acordo” pleno das informações que constam neste documento; 

• Para conhecimento de todos os interessados, o presente documento será divulgado no 

site da Facens; 

• Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora da 26ª Semana da 

Engenharia, Arquitetura e Tecnologia, Coordenação de Cursos e Diretoria da Facens. 

OBS: LEIA COM ATENÇÃO AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO e qualquer 

dúvida, entrar em contato com os coordenadores de curso ou com a coordenadora da 26ª 

Semana da Engenharia, Arquitetura e Tecnologia: Prof.ª Karina Leonetti, através do e-mail: 

karina.leonetti@facens.br. 

 

 

Obrigado por sua inscrição e tenha um bom evento. 
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