
 

 

Astec – Associação dos Técnicos de Nível Superior do Município de Porto Alegre 

 
REGULAMENTO 

Atualizado em 29/06/2017 
 
 

1. Descrição 
 

 
A  5ª EXPOTEC - Mostra de Trabalhos/Projetos dos Técnicos de Nível Superior da 

Prefeitura de Porto Alegre, promovida pela Associação dos Técnicos de Nível Superior do 
Município de Porto Alegre (Astec), a ser realizada de 20 a 30 de outubro de 2017, consiste 
na exposição de painéis e publicação em catálogo de sinopses de trabalhos/projetos cujo 
conteúdo envolva serviços municipais, de autoria de técnicos de nível superior da Prefeitura 
de Porto Alegre. 

 
 

2. Objetivo  
 

 
O objetivo da 5ª EXPOTEC é divulgar a produção técnica dos técnicos de nível 

superior da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, interna e externamente, permitindo o 
aproveitamento dos conteúdos na solução de problemas típicos das administrações 
municipais. 

 
  

3. Eixos temáticos 
 

 
Os trabalhos a serem expostos devem enquadrar-se nos seguintes eixos temáticos: 
 
- Legislação municipal 
 
- Administração pública 
 
- Meio ambiente e saúde 
 
- Educação, cidadania e cultura 
 
- Planejamento urbano, habitação e infraestrutura 
  
 
 
 

4. Local de realização 
 

Saguão do térreo da Câmara Municipal de Porto Alegre. 
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5. Inscrições  
 

 
Poderão inscrever-se, gratuitamente, para participar da 5ª EXPOTEC somente 

técnicos de nível superior, sócios da Astec, detentores de cargos de provimento efetivo da 
Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Cada técnico ou equipe de técnicos poderá inscrever 
um ou mais trabalhos para a Mostra. 

Técnicos de nível superior, detentores de cargos de provimento efetivo na Prefeitura 
Municipal de Porto Alegre não associados da Astec, poderão associar-se no momento da 
inscrição do trabalho, assumindo o compromisso de permanecer associados pelo período 
mínimo de 12 meses a contar da data de ingresso no quadro social. 

As inscrições ocorrerão de 29 de maio a 31 de julho de 2017 por meio do e-mail 
atendimento@astecpmpa.com.br.  

O autor que encaminhar o trabalho/projeto por e-mail será o responsável junto à Astec 
para contatos e atendimentos previstos no presente Regulamento.  

Ao e-mail de inscrição deverá ser anexada a sinopse do trabalho/projeto, de acordo 
com as especificações em anexo ao presente.  

 
 

6. Seleção dos trabalhos/projetos a serem expostos 
 
 

6.1 Composição da Comissão de Seleção e Organização 
 

A Comissão de Seleção e Organização (CSO) será composta por um membro do 
Conselho Deliberativo da Astec, dois membros da Diretoria  e um membro escolhido entre 
os associados, podendo essa assessorar-se de profissional da área do trabalho/projeto, 
especialmente convidado para participar da seleção, quando essa entender necessário.  

 
6.2 Período de seleção e divulgação do resultado 

 
A seleção dos trabalhos a serem expostos será feita pela CSO da 5ª EXPOTEC, no 

período 3 a 20 de julho de 2017. A divulgação dos selecionados será feita no dia 21 de 
agosto, no site da Astec e via e-mail aos selecionados. 

A CSO reserva-se o direito de efetuar adequações para publicações dos trabalhos nos 
painéis, sinopses no Catálogo e trabalhos/projetos completos no site. 

 
6.3 Condições gerais de participação 
 

Caso ocorra a inscrição de mais de 30 projetos, será dada preferência àqueles já 
implantados pela PMPA. 

Os conteúdos selecionados e publicados nessa Mostra são de exclusiva 
responsabilidade de seus autores, cabendo a esses a obtenção de quaisquer licenças 
necessárias para publicação. 

O e-mail solicitando a inscrição do trabalho na EXPOTEC isenta a Astec de quaisquer 
responsabilidades quanto a direitos autorais ou outros que possam envolver o trabalho 
técnico inscrito. 

mailto:atendimento@astecpmpa.com.br
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Não caberá recurso da decisão da CSO da 5ª EXPOTEC. 
 
 
 

7. Materiais da 5ª EXPOTEC 
 

 
7.1 Painéis 

 
Os trabalhos selecionados terão os painéis para a 5ª EXPOTEC confeccionados e 

impressos por empresa especialmente contratada pela Astec para esse fim, cabendo a 
revisão e aprovação do material aos autores dos trabalhos, em prazo a ser informado, 
por e-mail, pela Astec. 

 
 

7.2 Catálogo da 5ª EXPOTEC 
 

As sinopses anexadas ao e-mail de inscrição do trabalho serão incluídas no 
Catálogo da 5ª EXPOTEC, com ilustrações constantes dos respectivos painéis, se 
necessárias, cabendo a revisão e aprovação do material aos autores dos trabalhos, em 
data a ser informada, por e-mail, pela Astec. Cada integrante receberá, sem custos, 01 
(um) catálogo.  

 
 

7.3 Publicações no site da Astec e redes sociais 
 

O conteúdo dos painéis e catálogo da 5ª EXPOTEC poderá, a critério da Astec, ser 
disponibilizado no site da entidade e em redes sociais. Pelo envio do email de inscrição os 
autores autorizam a publicação dos trabalhos expostos, imagens destes materiais e de seus 
autores, sem qualquer ônus para a Astec. 

 
 
7.4 Certificados de participação 

 
Aos participantes da 5ª EXPOTEC será conferido um certificado de participação, a ser 

entregue na inauguração da referida Mostra. Os participantes que não retirarem o certificado 
na inauguração da Mostra poderão fazê-lo posteriormente, na secretaria da Astec, em 
horário comercial. 

 
 
7.5 Propriedade e destino dos materiais expostos  

 
Pelo envio do e-mail de inscrição, os autores reconhecem, de pronto, que os painéis e 

catálogos integrantes da 5ª EXPOTEC ficarão disponíveis para uso da Astec em outros 
eventos de interesse da Associação, devendo ser entregues aos autores, em data 
previamente informada pela Associação. Após essa data, no prazo de 30 (trinta) dias, os 
trabalhos serão descartados pela Associação. 
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8. Divulgação 
 
A divulgação da mostra ocorrerá, conforme cronograma aprovado, na seguinte forma: 
 

a. Afixação de cartazes e remessa de convites aos associados, às demais 
associações de servidores, sindicatos de servidores, universidades, cursos 
técnicos, rádios, televisões, jornais, portais de notícias, autoridades e pessoas 
indicadas pelos autores dos trabalhos. 
 

b. Remessa de e-mails aos associados, às demais associações de servidores, 
sindicatos de servidores, conselhos regionais, universidades, cursos técnicos, 
rádios, televisões, jornais, portais de notícias, autoridades e pessoas indicadas 
pelos autores dos trabalhos. 

 
c. Visita a todos os secretários municipais, ao Gabinete do Prefeito e a vereadores, 

levando o material de divulgação e convidando para o evento. 
 

9. Realização da 5ª EXPOTEC 
 

9.1 Inauguração 
 

A inauguração ocorrerá no dia 20 de outubro de 2017, às 18h30min, em solenidade 
comemorativa ao Dia do Servidor Público, patrocinada pela Astec. A solenidade será 
composta de ato de inauguração, entrega dos certificados e coquetel com participação de 
expositores e convidados. Haverá cobertura da mídia que eventualmente acorrer ao evento, 
bem como daquela especialmente contratada para divulgação. 

 
9.2 Material de distribuição 

 
Durante a mostra será distribuído aos visitantes o Catálogo da 5ª EXPOTEC - Mostra 

de Trabalhos/Projetos dos Técnicos de Nível Superior da Prefeitura de Porto Alegre, por 
recepcionistas especialmente contratadas para permanecer no local das 9h30m às 19h. 

 
9.3 Encerramento da mostra 

 
A Mostra será encerrada no dia 30 de outubro, às 18h. 
 
9.4 Organização do local 

 
A Mostra será composta por até 30 painéis, colocados em expositores 

alugados/adquiridos para o evento, confinados em espaço limitado por pedestais e corda de 
isolamento. Nos locais de entrada e saída haverá mesa para a recepção, onde serão 
distribuídos os catálogos e disponibilizado o livro de assinaturas. Eventualmente, poderão 
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ser disponibilizados expositores para amostras ou outros materiais, mediante prévia 
combinação com a CSO da 5ª EXPOTEC. 

 
9.5 Sobre a propriedade e destino dos materiais expostos na Mostra 

 
Os painéis e catálogos são de propriedade da Astec, podendo os painéis, a juízo da 

CSO, serem doados aos expositores após finalizada a Mostra. 
Outros materiais, como livros, amostras, ferramentas, máquinas e outros objetos de 

propriedade dos expositores serão devolvidos aos mesmos ao final da Mostra. Durante a 
realização do evento, os materiais ficarão sob a responsabilidade da Astec, podendo, caso 
necessário, serem devolvidos aos expositores por solicitação à CSO. Por motivos de 
segurança, somente serão expostos materiais imprescindíveis à perfeita compreensão do 
trabalho exposto. 

 
 

9.6 Avaliação da 5ª EXPOTEC 
 

No dia 31 de outubro de 2017, às 14 h, na sede da Astec, ocorrerá reunião com os 
expositores para realizar a avaliação da Mostra. 

 
10. Recursos financeiros 

 
Os recursos necessários à realização da 5ª EXPOTEC serão disponibilizados pela 

Astec. A entidade poderá receber recursos de outras entidades, pela veiculação de 
materiais publicitários dessas nos materiais do evento, no Catálogo da 5ª EXPOTEC e na 
Revista da Astec que circulará após a realização da Mostra. 
 

PORTO ALEGRE, 17 de maio de 2017. 
 
 
 

DIRETORIA EXECUTIVA - GESTÃO 2017-2018 
RESPEITO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 
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ANEXO 1 – CONTEÚDO DO PAINEL PARA A MOSTRA 
 
 
1. Título do trabalho 
2. Nome do autor / autores, profissão, registro profissional, órgão de lotação, endereço 

eletrônico,  
3. Objetivo - Descrição do objetivo do trabalho 
4. Descrição - Resumo do trabalho, contendo gráficos, fotografias etc. 
5. Resultados esperados / obtidos - Ganhos que podem ser obtidos se implantado 
6. Referências (Bibliografia etc.)  

A CSO reserva-se o direito de efetuar adequações para publicações dos 
trabalhos nos painéis, sinopses no Catálogo e trabalhos/projetos completos no site. 
 
 
 
 

ANEXO 2 
 

ESPECIFICAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO 
DOS TRABALHOS/PROJETOS A SEREM EXPOSTOS NA 5ª EXPOTEC 

 
 
1. PAINÉIS 

 
Para permitir um melhor aproveitamento e adequação dos trabalhos, é 

fundamental que o conteúdo seja de fácil domínio para o público leigo. Os painéis devem 
destacar os resultados dos trabalhos; as fotos e ilustrações devem ter boa resolução, 
garantindo a legibilidade e qualidade. 
 

Anexo ao e-mail de inscrição, o autor responsável deverá enviar o material em 
formato docx para texto, cdr e jpg para figuras, xlsx para tabelas e gráficos. Todas as 
figuras, tabelas e gráficos devem vir separados do texto, mas suas indicações devem estar 
identificadas no texto contendo a legenda com numeração e a fonte, se for o caso (créditos), 
bem como anexando:  
 
2. SINOPSE DO TRABALHO/PROJETO PARA PUBLICAÇÃO NO CATÁLOGO 

 
2.1 Conteúdo 
Deverá ter no máximo 2 páginas ou 7.200 caracteres, seguindo o padrão descrito abaixo:  
Título do trabalho (se houver subtítulo antecedido de dois pontos) 
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Autor(es) – listar nessa ordem: nome  do autor e/ou autores, profissão, especialização 
(sigla da instituição), mestrado (sigla da instituição), doutorado (sigla da instituição), lotação 
(sigla do órgão) e  endereço eletrônico somente do autor responsável pela inscrição.  
Palavras-chave: no mínimo 3 (três) palavras-chave e no máximo 5 (cinco) palavras-chave. 
Desenvolvimento sucinto: 
– Trabalho (introdução, metodologia, se houver, além de outros itens relevantes) – dividido 
em seções e subseções, caso seja necessário; o qual poderá constar ilustrações, tabelas, 
gráficos, fotografias, etc. 
– Projeto (justificativa, metodologia, indicadores, cronograma, e outros elementos 
necessários) o qual poderá constar ilustrações, tabelas, gráficos, fotografias, etc. 
Objetivo(s) - usar verbos no infinitivo 
Resumo do trabalho 
Resultados parciais/finais (descrição objetiva) 
Conclusões ou considerações finais 
Agradecimentos - devem constar apenas os nomes dos colaboradores e apoiadores, um 
abaixo do outro, em ordem alfabética. 
Referências - de acordo com a norma da ABNT NBR 6023/2002.  
 
2.2 Formatação 
Fonte: Arial 12 
Formato do papel: A-4 
Orientação do papel: Retrato 
Parágrafo: Entre-linhas duplo, texto justificado  
Margens: superior – 3 cm, inferior – 2 cm, direita – 2 cm e esquerda – 3 cm 
 
Título: Deve distar 8 cm da borda superior, ser centralizado e iniciar sempre em uma nova 
página, devendo ser em negrito e maiúscula, sempre em tamanho 12, sendo separado do 
texto a seguir por dois espaços duplos. 
 
3. TRABALHOS/PROJETOS COMPLETOS - PUBLICAÇÃO NO SITE DA ASTEC 
 

A íntegra de trabalhos/projetos expostos na 5ª. EXPOTEC poderá ser publicada 
no site da ASTEC, a critério dos autores e da Associação. Para isso deverão anexar ao 
email de inscrição arquivo compactado no formato zip, contendo o trabalho/projeto no 
formato pdf e autorização para publicação na íntegra. Caso o material não possa ser 
enviado por email, devido ao tamanho do arquivo, o autor responsável pela inscrição deverá 
levar o material gravado em pen drive ou DVD à sede da ASTEC. 

Caso a íntegra do trabalho/projeto não seja enviada à ASTEC com a devida 
autorização para publicação, a entidade poderá, a seu critério, publicar o painel e a sinopse 
referidos nos itens 1 e 2 do presente documento.  
 
 
 
 
 
 


