
 

 
 
 

Torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas relativas à participação na: II Semana da Engenharia                 
e II Intereng. 

 
 

A Coordenação do Curso de Engenharia Civil, o Centro Acadêmico De Engenharia Civil e a Associação Atlética                 
Acadêmica De Engenharia Civil Betoneira do Centro Universitário de Mineiros - UNIFIMES, no uso de suas                
atribuições estatutárias e regimentais, torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas relativas              
à participação na: II Semana da Engenharia e II Intereng que serão realizados nos dias 22 a 26 de                   
maio de 2019 na UNIFIMES. 
 

1. DOS OBJETIVOS 
● Incentivar a participação dos alunos; 
● Promover a integração das mais diversas áreas do conhecimento da Engenharia; 
● Divulgar as atividades que são realizadas com os alunos e pelos alunos do curso; 
● Socializar os trabalhos desenvolvidos por alunos e professores vinculados ao cursos de 

Engenharia Civil; 

 
2. DO PÚBLICO ALVO 
Docentes e discentes do curso de graduação em Engenharia Civil e sociedade geral. 

 
3. DAS COMISSÕES 

 
COMISSÃO GERAL E ORGANIZADORA DA TERCEIRA SEMANA DA ENGENHARIA E          
SEGUNDO INTERENG: 
 

Prof. Ado Vilela Barbosa (Coordenador do curso       
de Engenharia Civil) 
Samantha Ribeiro Pires  
(Presidente do Centro Acadêmico de Engenharia      
Civil – C. A. E. C.) 
Bárbara Martins Alves 
(Presidente da Associação Atlética Acadêmica De      
Engenharia Civil Betoneira – A. A. A. E. C. B.) 
Demais diretorias do Centro Acadêmico de      
Engenharia Civil e Atlética Betoneira. 

 
4. DAS INSCRIÇÕES 
As inscrições para participação na II Semana da Engenharia e II Intereng terão os seguintes 
valores: 

● R$ 30,00 para todos os participantes. 
 



 

 
5. DA ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES 

Para a elaboração para complementar a programação da II Semana da Engenharia e II Intereng deverá 
entrar em contato com a comissão de organização do evento. 

 
 

6. CALENDÁRIO 
● 10/04/2019 – Lamento do edital; 
● 16/04/2019 – Lançamento do cronograma; 
● 23/04/2019 – Início das Inscrições; 
● 30/04/2019 – Prazo final para formação das equipes; 
● 08/05/2019 – Divulgação dos locais das atividades; 
● 11/05/2019 – Último dia para inscrição nas competições; 
● 15/05/2019 – Último dia para inscrição e pagamento; 
● 18/05/2019 – Último dia para a alteração das atividades inscritas. 

 
 

7. II INTERENG 
 
A participação do Segundo Intereng será divido equipes por turmas da seguinte maneira: 

● 1º Período (Noturno): 42 alunos; 
● 3º Período (Diurno e Noturno): 36 alunos;  
● 4º Período (Noturno) + 7º Período (Diurno): 33 alunos; 
● 5º Período (Diurno e Noturno) + 6º Período (Noturno): 44 alunos; 
● 7º Período (Diurno e Noturno): 33 alunos; 
● 8º Período (Noturno): 29 alunos; 
● 9º Período (Diurno e Noturno): 52 alunos: 
● 10º Período (Diurno e Noturno): 41 Alunos. 

 
O Segundo Intereng terá diversas provas e esportes, que serão: 

● Futsal: 14 participantes por equipes. 
● Handebol: 14 participantes por equipes. 
● Vôlei Misto: 12 participantes por equipes. 
● Basquete: 14 participantes por equipes. 
● Tênis de Mesa: 2 participantes por equipes (sendo 1 titular e 1 reserva). 
● Xadrez: 2 participantes por equipes (sendo 1 titular e 1 reserva). 
● Dama: 2 participantes por equipes (sendo 1 titular e 1 reserva). 
● Vôlei de areia: 4 participantes por equipes (sendo 1 dupla titular e 1 dupla reserva). 
● Torta na cara com perguntas de raciocínio e Engenharia: 
● Dança das cadeiras: 4 participantes por equipes. 
● Futevôlei: 4 participantes por equipes (sendo 1 dupla titular e 1 dupla reserva). 
● Truco: 4 participantes por equipes. (Duas duplas, as duas poderão participar) 
● Jogos Etílicos: Poderá ser decidido momentos antes dos jogos, pois terá várias modalidades. 
● Arrecadação de Alimentos: Todos os participantes da equipe. 

 
Os esportes seguirão as seguintes regras: 

 



 

 
Em todos os esportes terão tempo máximo de tolerância de 15 minutos por equipe, sem exceções de 

equipes, senão será concedido WO a equipe que estiver presente dentro de quadra.  
Os 15 minutos começarão a ser contados a partir do horário pré determinado em cronograma. 
 
• Futsal (Regras da liga nacional; 2 tempo de 10 minutos); 
• Handebol (Regras da Liga nacional; 2 tempo de 10 minutos); 
• Vôlei misto (Regras da Liga nacional; 3 set de 21 pontos); 
• Basquete (Regras da liga nacional; 2 tempo de 10 minutos); 
• Tênis de mesa (Regras padrão; os pontos serão decididos de acordo com o número de participantes, mas 

a princípio um set de 21 pontos); 
• Xadrez (Regras Padrão); 
• Dama (Regras padrão); 
• Vôlei de areia (Regras padrão; 3 sets de 21 pontos); 
• Torta na cara com perguntas de raciocínio e da engenharia (será disputa entre duas equipes de 4 

participantes, sendo feitas 11 perguntas, quem tiver acertado mais, elimina a outra equipe é assim em 
diante no estilo mata-mata); 

•Dança das cadeiras (Regras padrão que todo mundo conhece, com 2 participantes de cada sala um 
menino e uma menina) 

• Futevôlei (Regras da liga internacional de futevôlei; 3 sets de 18 pontos); 
• Truco (Regras padrão; melhor de 3 no estilo mata-mata); 
• Jogos etílicos (Serão definidos no momento da competição); 
• Arrecadação de alimentos para doar pras populações carentes (a prova que mais vale pontos). 
 
 
OBSERVAÇÃO: Cada equipe obrigatoriamente terá que escolher um professor responsável, esse 

poderá participar das competições juntamente com a sua equipe. 
 

8. PROGRAMAÇÃO GERAL 
 22/5/2019 – Quarta-feira  

8h00 às 22h – Atividades a serem 
definidas. 

23/05/2019 – Quinta-feira  
8h00 às 22h – Atividades a serem 
definidas. 

23/05/2019 –Sexta-feira  
8h00 às 17h – Atividades a serem 
definidas. 
19h às 22h - II Intereng. 

23/05/2019 – Sábado  
7h às 17h – II Intereng. 

23/05/2019 – Domingo  
  7h às 12h – II Intereng. 
 

13 CERTIFICADOS 
 



 

 
Os certificados de participação e apresentação de trabalhos serão emitidos pela coordenação do             
curso, e serão disponibilizados em: http://www.unifimes.edu.br/ aos participantes que atingirem no           
mínimo 75% de presença nas atividades do evento. 
 

14 INFORMAÇÕES 
Para quaisquer informações, o inscrito deverá procurar a coordenação do curso e a comissão 
organizadora do evento, ou pelo e-mail: caec.unifimes@gmail.com , ou pelos telefones:  
(66) 99674 - 1667 (Samantha Ribeiro)  
(64) 99606 - 9877 (Barbara Martins) 
 
15 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Geral da II Semana da Engenharia e II 
Intereng. 

 
Mineiros, 10 de abril de 2019. 
 

 
 
 

Ado Vilela Barbosa 
Coordenador do Curso de Engenharia  

Civil – UNIFIMES 
 

Samantha Ribeiro Pires 
Presidente do Centro Acadêmico de 

Engenharia Civil – C. A. E. C. 

Bárbara Martins Alves 
Associação Atlética Acadêmica de 

Engenharia Civil Betoneira – 
 A. A. A. E. C. B. 
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