2º Simpósio de Iniciação Científica em Engenharia Elétrica de São Carlos
(II SICEEL)
Objetivos: A Secretaria Acadêmica de Engenharia Elétrica da Escola de Engenharia de São Carlos
(SASEL – EESC) promoverá em outubro desse ano, durante o 19º Integra Elétrica, o segundo
Simpósio de Iniciação Científica em Engenharia Elétrica de São Carlos (II SICEEL), que tem como
objetivo principal aproximar os alunos de graduação em engenharia elétrica do campus aos
trabalhos acadêmicos das diversas linhas de atuação na área da Engenharia Elétrica.
Data: 21 de outubro de 2013
Horário: Das 14 às 18 horas
Local: Universidade de São Paulo – campus São Carlos – Anfiteatro Jorge Caron
I. Das Inscrições
a. O aluno que desejar participar do SICEEL deverá entregar um resumo de no máximo 2 (duas)
páginas no formato pdf para o endereço de e-mail coisiceel@gmail.com até o dia 16/10/2013. No
resumo deverá constar:






Objetivos;
Métodos/Procedimentos;
Resultados;
Conclusões (parciais ou finais);
Referências Bibliográficas.

b. Serão aceitos apenas trabalhos relacionados às diversas áreas de atuação da Engenharia Elétrica.
A avaliação dos trabalhos será feita pela comissão organizadora do SICEEL, a qual é composta por
membros da SASEL, e cabe a ela decidir os trabalhos a serem apresentados.
c. O aluno inscrito deve estar regularmente matriculado em qualquer curso de graduação dos
institutos do campus de São Carlos da USP.
d. Ao enviar o resumo, o aluno receberá uma ficha de inscrição que deverá ser preenchida e
entregue para validar a sua inscrição.

II. Das Obrigações
a. Os alunos selecionados deverão realizar uma apresentação de seu trabalho com duração de no
máximo 15 minutos, utilizando recursos computacionais disponíveis.
b. O aluno poderá levar outros materiais de divulgação, como painéis e/ou protótipos, para serem
expostos concomitantes às apresentações.
Dúvidas e Sugestões: Quaisquer dúvidas, casos especiais ou sugestões podem ser enviados
diretamente para o e-mail daniel.ferreiraneves@gmail.com.
Daniel F. Neves
Diretor de Atividades Acadêmicas - SASEL

