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We accept pares in the following concerned fileds: Computational modeling in Engineering; 

Phisical prototyping of building processes; Building industrialization technology and 

management; Virtual factoring; Performance analysis; Life-cycle management in civil 

construction chain; Integrated product development; Innovative systems / subsystems; other 

referred papers. 

 
Aceitam-se Artigos nas seguintes áreas ou outras afins: Uso da Modelagem computacional 

ou física de: Processos construtivos, Produção de edificações, Industrialização na construção 

civil (virtual factoring), Análises de desempenho, Desempenho ao longo do ciclo de vida do 

produto, Desenvolvimento integrado do produto, Modelagem aplicada a sistemas 

construtivos inovadores. Outros artigos relacionados aos temas anteriores. 

 
The extended abstracts should be submitted up to December 15, 2016, with a maximum of 2 full 

filled A4 pages, through the submission platform at: 

http://conference.mercatura.pt/clme2017/login.php 
 

Os Resumos Alargados, numa extensão de duas páginas A4 completas, em formato 
MS-WORD, deverão ser submetidos até à data limite de 15 de Dezembro 2016, utilizando a 

plataforma de submissão online disponível em: 

http://conference.mercatura.pt/clme2017/login.php 
 

 
 

 



The authors must express that the paper should be presented at the “Virtual and physical 

modeling in civil construction” symposium at the submission time. Each author can submit two 
papers (one for oral presentation, other for poster presentation). After conclusion of reviewing 

process, authors will be informed about the acceptation or not of their papers. The all accepted 
papers will be published in the Abstracts book. The complete papers will be compiled in CD-

ROM and will be distributed for the participants in the conference. 

 
Ao submeter o Resumo, o autor deverá indicar expressamente que se trata de um artigo a 

incluir neste Simpósio. Em devida altura, os autores serão notificados sobre a aceitação das 

suas propostas e convidados a completarem a sua inscrição online no Congresso. Cada autor 

devidamente inscrito terá direito à publicação de um máximo de 2 artigos (1 apresentação 

oral + 1 apresentação em poster). 

Os Resumos que forem aceites serão publicados num “Livro de Resumos” para distribuição 

a todos os participantes durante o Congresso. Os textos completos dos Artigos serão 

compilados em CD-ROM. 
 
 

For additional information or instructions, please contact the Professor A. Ortenzi: 

ortenzi@uel.br or the CLME2017 conference organization. 

 
Para informações adicionais, por favor consulte o site do CLME2017 ou entre em 

contacto com o promotor do Simpósio ou com a Comissão Organizadora do 

CLME2017: 

 
Professor A. Ortenzi 
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Londrina State University, 
Brazil 

E-mail: ortenzi@uel.br 

Professor J.F. Silva Gomes 
Faculdade de Engenharia – Universidade do Porto 
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