Data / Date: 30 de novembro e 01 de dezembro de 2016 / November 30 to December 01, 2016
Local / Location: Auditório da Biblioteca Brasiliana, USP - Universidade de São Paulo, Campus Butantã
/ Auditorium of the Brazilian Library, USP - University of Sao Paulo, Butanta Campus

EXPOSIÇÃO DE PAINÉIS – Instruções de envio
Espaço BNDES, Biblioteca Brasiliana, USP.
A participação na exposição de projetos, propostas, estudos e produtos de pesquisa com foco no
tema geral do Seminário Internacional NUTAU 2016 ocorrerá por meio da apresentação de painéis
por profissionais, professores / pesquisadores ou estudantes (sempre sob a supervisão de um
professor de sua escola), de acordo com o regulamento abaixo:
- Todos os trabalhos devem ser apresentados por um ou mais membros, mas um deles deve ser
registrado no seminário;
- Todos os trabalhos inscritos devem estar relacionados com o tema geral do seminário, que é:
"Águas: Projetos e Tecnologias para o Território Sustentável" e / ou para os três mesas-redondas
incluídas no programa;
- Todas as obras apresentadas serão digitalizadas no formato de um CD e um máximo de 2 placas,
com papel brilhante colado a 0,5 centímetros “foamboard”, sem rugas ou imperfeições;
- As placas serão exibidas na horizontal e deve ser o tamanho A1 (59,4 cm de altura X 84,0 cm de
largura.) Precisamente, seguindo o modelo gráfico que será enviado a todos os participantes inscritos
do evento;
- Não há placas será exibido se não for correspondente a essas medidas ou especificações;
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- Haverá uma seleção dos 40 melhores trabalhos pela Comissão Científica e Comitê Organizacional, e
seus respectivos conselhos serão expostos, enquanto todos os trabalhos inscritos serão exibidos no
site NUTAU, acompanhado das observações do Comité Científico e organizacional;
- Após a exposição às pranchas exibidas farão parte do Acervo do NUTAU para uso futuro ou
alienação, pela vontade do Núcleo;
- O material deverá ser submetido diretamente ou enviado via correio para o seguinte endereço:
NUTAU/USP
Rua do Anfiteatro, 181
Colmeia, Favo 11
USP Cidade Universitária - Campus Butantã
CEP 05508-060
São Paulo
BRAZIL
- O prazo para a apresentação das placas será 30 de setembro de 2016, às 5 da tarde.
Em caso de pranchas enviadas por correio, a data limite de postagem será de 15 de setembro de
2016. Seus autores devem enviar um e-mail para expo.nutau2016@gmail.com com cópia do e- mail
ou para saide.kahtouni@hotmail.com, tendo no anexo o protocolo de envio dos correios e a lista de
todos os autores do trabalho e seus respectivos e-mails. Qualquer informação adicional solicitada
sobre a exposição deve ser enviada para estes mesmos e-mails.
Certificados de participação na exposição serão enviados pelo NUTAU a todos os autores dos
trabalhos selecionados por e- mail. Os autores concordam com as decisões do Comité Científico e
Comitê Organizacional sobre todos os aspectos do processo de seleção. Não haverá prêmios a
qualquer um dos trabalhos apresentados, nem selecionados.
__________________________________________________________________________________
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EXHIBITION – Shipping instructions
BNDES Space, Brasiliana Library, University of Sao Paulo
The participation in the exhibition of projects, proposals, studies and research products focusing the
general theme of the International Seminar will occur through the submittal of boards by
professionals, professors/researchers or students (always under the supervision of a professor from
their school), according to the regulation below:
- all works must be submitted by one or more members, but one of these must be registered in the
seminar;
- all submitted works must be related to the general theme of the Seminar, that is: "Waterways:
Design and Technologies for the Sustainable Territory" and/or to the three round-tables included in
the program;
- all submitted works will be in the format of a CD and a maximum of 2 boards, with glossy paper
glued onto a 0.5 cm foamboard, without wrinkles or imperfections;
- the boards will be exhibited horizontally and must be size A1 (59,4 cm. high X 84,0 cm wide)
precisely, following the graphic model which will be sent to all registered participants of the event;
- no boards will be exhibited if not corresponding to these measurements or specifications;
- there will be a selection of the 40 best works by the Scientific and Organizational Committe, and
their respective boards will be exhibited, while all submitted works will be exhibited on the NUTAU
site, accompanied by the observations of the Scientific and Organizational Committee;
- after the exhibition the exhibited boards will be part of the NUTAU arquives for future use or
disposal, at the will of the Nucleus;
- The material must be submitted directly or by post to the following address:
NUTAU/USP
Rua do Anfiteatro, 181
Colmeia, Favo 11
USP Cidade Universitária - Campus Butantã
CEP 05508-060
Sao Paulo
BRAZIL
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- the deadline for the submittal of the boards will be September 30, 2016, at 5 pm.
In case of boards sent by mail, the final date for posting will be September 15, 2016. Their authors
must send an e-mail to expo.nutau2016@gmail.com and saide.kahtouni@hotmail.com, with the
receipt of the post office in attached and the list of all the authors of the work and their respective emails.
Any additional information requested regarding the exhibition must be sent to these same e-mails.
Certificates of participation in the exhibition will be sent by NUTAU to all the authors of the selected
works by e-mail. The authors agree with the decisions of the Scientific and Organizational Committee
on all aspects of the selection process. No prizes will be given to any of the submitted nor selected
works.

Junho 2016
2016, June
A Comissão Organizadora
Organizing Committee
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