
 

 

4º PRÊMIO MACCAFERRI DE HIDRÁULICA APLICADA A GABIÕES 
 

REGULAMENTO 
 

1. Finalidade do concurso. 
A principal finalidade do concurso é estimular o desenvolvimento e aprimoramento de técnicas para o 
dimensionamento, projeto e aplicação de gabiões e produtos similares em obras hidráulicas. 

 

2. Quem pode participar. 
A participação é aberta a profissionais ou estudantes de qualquer área de pesquisa ou utilização de 
gabiões e que apresentem trabalhos relacionados ao tema no XXIX Congreso Latinoamericano de 
Hidráulica. 

 

3. Apresentação dos trabalhos. 
Deverão ser obedecidas literalmente todas as exigências para a apresentação dos trabalhos no XXIX 
Congreso Latinoamericano de Hidráulica. 

A única exigência adicional é que seja incluída a palavra-chave: “GABIÃO”, “COLCHÃO”, 
“TERRAMESH” ou “DUPLA TORÇÃO” nos trabalhos participantes do concurso. 

 

4. Como participar. 

• As inscrições devem ser enviadas até 15 dias após a notificação de aceitação no XXIX Congreso 
Latinoamericano de Hidráulica. 

• As inscrições podem ser enviadas pela Internet, através do formulário de inscrição devidamente 
preenchido, que também é automaticamente o termo de aceitação irrestrita de todas as regras do 
concurso. 

• As inscrições devem ser originais e inéditas, ou seja, podem não ter sido apresentadas ou publicadas 
em nenhum outro evento e/ou publicação. 

• Será responsabilidade total do participante as disposições relacionadas à proteção dos direitos 
autorais envolvidos. 

• Cada participante pode inscrever um único trabalho no concurso. 

 

5. Julgamento. 

• O Júri será composto por profissionais qualificados na área de engenharia civil hidráulica, que fazem 
parte do comitê organizador do Congresso e, também, representam instituições relacionadas a 
Maccaferri ou são técnicos da Maccaferri. 

• Nenhum membro do júri ou funcionário do Maccaferri, em todo o mundo, pode participar do concurso. 



 

 

• Os trabalhos serão avaliados com base em critérios de: qualidade técnica, clareza das informações, 
originalidade e qualidade da apresentação. 

• Durante o processo de julgamento, se necessário, o Júri poderá, por meio da comissão organizadora 
do concurso, solicitar informações adicionais relacionadas ao trabalho, bem como verificar os dados 
apresentados. 

• O Júri é soberano em suas decisões e de seu julgamento não caberá recurso algum. 

 

6. Premiação. 

• O concurso terá apenas 01 (um) vencedor (autor principal), que receberá como prêmio: uma placa 
de premiação, 01 (um) iPad e um kit exclusivo Maccaferri.  

• Os organizadores e a Maccaferri não se responsabilizam por despesas do vencedor. 

• Caso a obra vencedora seja de autoria de um grupo, o critério de distribuição do prêmio será do 
autor principal. A Maccaferri somente se responsabiliza por premiar apenas 1 (um) dos autores da 
obra (com o prêmio) e o mesmo deverá estar inscrito no Congresso. 

• O segundo e o terceiro vencedores receberão uma placa como presente. 

• O vencedor ou o grupo de autores da obra vencedora aceita a divulgação de seus nomes, imagens 
e do trabalho premiado em qualquer mídia, inclusive eletrônica. 

• O prêmio e as placas serão enviados por Fedex (ou similar). 

 

7. Divulgação. 

• Os organizadores promoverão ampla divulgação do concurso em todas as fases, desde o início 
das inscrições até a cerimônia de premiação, através do site www.maccaferri.com/br, rede social, 
e-mail MKT e outros meios adequados a eles. 

• Os organizadores se reservam ao direito de exibir e debater os casos finalistas e vencedores em 
Universidades, Seminários, Cursos e Palestras ou em qualquer evento, seja no Brasil ou no 
exterior. 

• A publicação e divulgação de todas as obras registradas é autorizada à Maccaferri do Brasil Ltda, 
de forma exclusiva e gratuita. Esses direitos incluirão a publicação ou divulgação de todo ou parte 
da obra vencedora, no Brasil ou no exterior. 

 

8. Condições adicionais. 

• Ao se inscrever no concurso, o participante aceitará incondicionalmente as regras contidas neste 
regulamento, as decisões do Comitê Organizador e do Júri, comprometendo-se a honrar e 
respeitar todos os outros participantes, seu trabalho e os objetivos deste regulamento. 

• O participante será responsável civil e criminalmente pelas declarações e informações fornecidas 
nos documentos de registro e no trabalho, em relação aos direitos de propriedade intelectual 
envolvidos. 

http://www.maccaferri.com/br


 

 

• DOS CASOS Omitidos: TODAS AS QUESTÕES NÃO EXPLICADAS NO PRESENTE 
REGULAMENTO SERÃO RESOLVIDAS PELA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO. 

 

9. Datas Importantes. 
Prazo final para apresentação de resumos: 15 de Julho de 2021 

Comunicação da aceitação de resumos: 30 de Julho de 2021 

Prazo final do recebimento dos trabalhos completos: 14 de Setembro de 2021 

Notificação final dos artigos aprovados: 16 de Setembro de 2021 

Divulgação do vencedor: 16 de Outubro de 2021 

 

10. Informações / Realização. 
Maccaferri do Brasil Ltda. 

Av. José Benassi, nº 2601 - Distrito Industrial FazGran 

CEP: 13213-085 – Jundiaí – SP 

Tel.: 55 11 4525-5016 

E-mail: info.br@maccaferri.com  

 
Asociación Mexicana de Hidráulica (AMH) 

    artículos.tecnicos@xxixcongresolatinohidraulica.com 

   informacion@xxixcongresolatinohidraulica.com 
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