
 
 

 

Os Desafios Para Valorização e Preservação do Meio Ambiente 

03 a 05 de Junho 
 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS NO I ENCONTRO BINACIONAL 

DE MEIO AMBIENTE 2019 

 

1° DO TIPO DE TRABALHO 

 Serão aceitos Resumo Simples e Resumo Expandido. 

2° DO PRAZO DE INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO  

 As inscrições começaram às 00h do dia 01 de maio de 2019 com termino às 00h de 20 

de maio de 2019; 

 A data limite para inscrição e envio do trabalho às 00h de 20 de maio de 2019, não 

haverá prorrogação da data; 

 Poderá conter no máximo cinco (5) autores; 

 Será permitido envio de dois (2) trabalhos por autor; 

 O autor poderá ser coautor de no máximo três (3) trabalhos; 

 No ato do envio do trabalho todos os autores e orientadores deverão estar inscritos no 

evento; 

 Todos os trabalhos deverão ser enviados exclusivamente pelo email: 

eduambientaloiapoque@gmail.com.  

 

ATENÇÃO: SERÁ CONSIDERADO SOMENTE O PRIMEIRO ENVIO 

 

3° REGRAS PARA ENVIO DE RESUMO SIMPLES 

 Serão aceitos trabalhos de revisão bibliográfica, pesquisa original e resultados 

alcançados de projetos, 

 O resumo simples deverá ter no mínimo uma (1) e no máximo três (3) laudas, 

incluindo texto, tabelas e/ou figuras e referências. Deverá ser elaborado no tamanho 

A4, arquivo Microsoft Word, fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12, texto 

justificado, margem superior e esquerda 3,0 cm e margens inferior e direita 2,0 cm. As 

citações bibliográficas do texto devem seguir as normas vigentes da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas- ABNT; 

 Título de trabalho deverá ser centralizado, com letras em CAIXA ALTA, em negrito, 

fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12, podendo-se estender por até 2 linhas; 

 Descrição da autoria: após o título do trabalho, deixar uma linha em branco com recuo 

à direita, escrever o(s) nome(s) completo(s) do(a)(s) autor(as)(es), um embaixo do 

outro 

 Apresentar um breve currículo (maior titulação, vinculo institucional e email), 

tamanho da fonte 11 no rodapé da primeira página.  
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 Quanto à elaboração, o resumo simples deverá conter: 

Introdução: Breve introdução do tema contendo justificativa para o estudo, o 

problema, as questões de pesquisa e o objetivo. 

Metodologia: Descrever a metodologia e etapas utilizadas no trabalho para atingir os 

objetivos propostos. 

Discursão dos resultados: Expor os resultados obtidos no trabalho e sua discussão 

em relação ao conhecimento já disponível. 

Consideração Final: Descrever objetivamente as principais conclusões ou 

considerações finais do estudo, mesmo que parciais. 

Palavras-chaves: Informar de 3 a 4 palavras-chaves. 

Referências: Publicações mencionadas no texto seguindo as normas da ABNT 

 

4° REGRAS PARA APRESENTAÇÃO DO RESUMO SIMPLES 

 O apresentador terá o total de 15 min, incluindo o tempo para preparo do material a ser 

exposto; 

 A apresentação deve conter: titulo do trabalho, nome dos autores e da instituição e 

conteúdo; 

 Será de inteira responsabilidade do autor trazer seu pen drive contendo a apresentação; 

 Recomendamos utilizar mais de uma forma para salvar a apresentação (Google Drive 

ou E-mail, por exemplo); 

 A apresentação deverá ser feita por Power Point 

 A apresentação do trabalho será feita dentro do minicurso com o eixo temático do 

trabalho. 

5° REGRAS PARA ENVIO DE RESUMO EXPANDIDO  

 Serão aceitos trabalhos de revisão bibliográfica, pesquisa original e resultados 

alcançados de projetos, 

 O resumo simples deverá ter no mínimo três (3) e no máximo cinco (5) laudas, 

incluindo texto, tabelas e/ou figuras e referências. Deverá ser elaborado no tamanho 

A4, arquivo Microsoft Word, fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12, texto 

justificado, margem superior e esquerda 3,0 cm e margens inferior e direita 2,0 cm. As 

citações bibliográficas do texto devem seguir as normas vigentes da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas- ABNT; 

 Título de trabalho deverá ser centralizado, com letras em CAIXA ALTA, em negrito, 

fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12, podendo-se estender por até 2 linhas; 

 Descrição da autoria: após o título do trabalho, deixar uma linha em branco com recuo 

à direita, escrever o(s) nome(s) completo(s) do(a)(s) autor(as)(es), um embaixo do 

outro 

 Apresentar um breve currículo (maior titulação, vinculo institucional e email), 

tamanho da fonte 11 no rodapé da primeira página.  

 Quanto à elaboração, o resumo expandido deverá conter: 
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Introdução: Breve introdução do tema contendo justificativa para o estudo, o 

problema, as questões de pesquisa e o objetivo. 

Metodologia: Descrever a metodologia e etapas utilizadas no trabalho para atingir os 

objetivos propostos. 

Discursão dos resultados: Expor os resultados obtidos no trabalho e sua discussão 

em relação ao conhecimento já disponível. 

Consideração Final: Descrever objetivamente as principais conclusões ou 

considerações finais do estudo, mesmo que parciais. 

Palavras-chaves: Informar de 3 a 4 palavras-chaves. 

Referências: Publicações mencionadas no texto seguindo as normas da ABNT 

. 

6° REGRAS PARA APRESENTAÇÃO DO RESUMO EXPANDIDO 

 O apresentador terá o total de 15 min, incluindo o tempo para preparo do material a ser 

exposto; 

 A apresentação deve conter: titulo do trabalho, nome dos autores e da instituição 

seguido de forma breve cada tópico do artigo. 

 Será de inteira responsabilidade do autor trazer seu pen drive contendo a apresentação; 

 Recomendamos utilizar mais de uma forma para salvar a apresentação (Google Drive 

ou E-mail, por exemplo); 

 A apresentação deverá ser feita por Power Point 

 A apresentação do trabalho será feita dentro do minicurso com o eixo temático do 

trabalho. 

ATENÇÃO: DÚVIDAS E MODELOS PARA ENVIO DO ARTIGO CIENTÍFICO E 

RESUMO EXPANDIDO ESTARÃO DISPONIVEIS QUANDO SOLICITADOS PELO 

EMAIL: eduambientaloiapoque@gmail.com  
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