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I COLÓQUIO ACADÊMICO
NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMO SIMPLES DO “I COLÓQUIO
ACADÊMICO: ATITUDES SUSTENTÁVEIS”

A Comissão Organizadora do Colóquio Acadêmico torna público o presente edital de
submissão de trabalhos científicos, visando à seleção de trabalhos para serem apresentados no
I Colóquio Acadêmico: Atitudes sustentáveis, que ocorrerá entre os dias 20 a 22 de novembro
de 2017, na Universidade Estadual do Maranhão- UEMA, em Bacabal-Maranhão.

1

INSCRIÇÃO

1.1

Para estudantes do ensino médio, graduandos, professores, pós graduando, mestres e

doutores;
1.2

Os interessados podem participar do processo de submissão nos eixos temáticos

discriminados no item 2 sob orientação de professor universitário ou pesquisador;
1.3

Os participantes que irão submeter-se a apresentação do trabalho deverão está com

suas inscrições devidamente pagas de acordo com a sua categoria específica;
1.4

Os trabalhos submetidos serão apenas na categoria “PÔSTER”;

1.5

Serão aceitos no máximo DOIS RESUMOS submetidos por inscrito (autor-

apresentador). E cada resumo deverá ter, no máximo, 07 (sete) autores, contando com o
orientador.

Os

resumos

deverão

ser

encaminhados

icoloquioacademico@gmail.com com as seguintes informações:
a)

No campo ASSUNTO: Submissão de resumo;

b)

Nome completo;

c)

Indicar qual o GRUPO o trabalho se insere, item 2;

d)

O Resumo deve ser submetido no formato PDF.

para

o

e-mail
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2

EIXO DOS TRABALHOS

2.1

Serão aceitos, SOMENTE os trabalhos voltados na questão sobre Sustentabilidade,

nos seguintes eixos temáticos:

CIÊNCIAS NATURAIS EXATAS
Química Ambiental
Química de produtos naturais

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Botânica
Ecologia geral
Fisiologia Vegetal
Microbiologia Ambiental
Zoologia

CIÊNCIAS DA SAÚDE
Saúde e Ambiente

CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Agronomia
Ciência do solo
Engenharia Agrícola
Engenharia Ambiental
Engenharia Florestal

CIÊNCIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO
Direito Ambiental
Educação Ambiental
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3

REGRAS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS RESUMOS

3.1

Os trabalhos inscritos deverão ser encaminhados de acordo com o eixo temático

descritos no tópico 2.1;
3.2

A revisão dos assuntos é de completa responsabilidade dos autores. A Comissão

Científica do evento não fará qualquer alteração e não se responsabilizará pelos dados e
conteúdos divulgados;
3.3

Os resumos deverão ser enviados para o e-mail icoloquioacademico@gmail.com em

Português, Inglês ou Espanhol, no formato PDF;
3.3.1 O resumo simples deverá conter entre 200 a 500 palavras, excluindo desta contagem:
título, nomes de autores, coautores, instituição, categoria, eixo temático, e-mail, palavraschaves.
3.3.2 Os trabalhos deverão conter os seguintes tópicos:
3.3.3 Título completo do trabalho (até 15 palavras);
3.3.4 Autor, coautores e orientador;
3.3.5 Eixo temático;
3.3.6 E-mail do relator;
3.3.7 O modelo para texto do resumo segue em anexo. Como já consta no anexo, o trabalho
enviado deve conter INTRODUÇÃO, OBJETIVO, METODOLOGIA, RESULTADOS E
DISCUSSÃO, CONSIDERAÇÕES FINAIS;
3.3.8 Serão desclassificados os trabalhos que não obedecerem às normas gramaticais ou não
forem submetidos de acordo com as regras.

4

REGRAS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS PÔSTERES

4.1

Deve ser preparado de acordo com as seguintes normas:

4.2

O título deve ser idêntico ao do resumo enviado;

4.3

Abaixo do título e em letra menor deverá conter o nome dos autores, de acordo com a

ordem indicada na submissão, separados por ponto e vírgula;
4.4

As respectivas instituições de cada autor também devem ser indicadas;

4.5

Nome do apresentador deve estar sublinhado;
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4.6

No corpo do trabalho deverá apresentar os seguintes tópicos: Introdução, Objetivos,

Materiais e métodos, resultado, Conclusão e Referencias bibliográficas de acordo com as
normas da ABNT;
4.7

O pôster deve possuir as dimensões 90 cm de largura por 1,20 m de altura;

4.8

O formato do pôster é livre, ou seja, o arranjo e a estética são de responsabilidade dos

autores, mas o tamanho deve ser respeitado de acordo com o item anterior.

5

APRESENTAÇÃO NA CATEGORIA “POSTER”

5.1

Os trabalhos selecionados serão apresentados, exclusivamente, no formato “pôster”

(banner), tamanho indicado no subitem 4.7;
5.2

O apresentador do trabalho deve ser indicado durante o momento de submissão;

5.3

Os pôsteres devem ser fixados no espaço indicado pela Comissão Organizadora do I

Colóquio;
5.4

Pelo menos um dos autores do trabalho deverá apresentar o pôster na data

programada;
5.5

O apresentador deve comparecer com no mínimo 30 minutos de antecedência ao

horário indicado para sua sessão de apresentação. A ausência no horário previsto acarretará
em desclassificação automaticamente do trabalho;
5.6

O horário e local da exposição e apresentação serão informados após a divulgação dos

trabalhos aprovados em que o primeiro autor esteja, obrigatoriamente, inscrito no evento. O
apresentador do trabalho OBRIGATORIAMENTE deve ser um dos autores e estar inscrito no
congresso.
5.7

A apresentação dos trabalhos aprovados de, no máximo, 10 minutos, será seguida de

um período de 5 minutos para eventuais questionamentos do avaliador. Portanto cada trabalho
terá um tempo máximo de apresentação (defesa + arguição) de até 15 minutos.
5.8

A confecção e impressão dos pôsteres são de inteira responsabilidade dos autores do

trabalho, bem como sua montagem e desmontagem no período indicado para exposição.
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Observação: O CERTIFICADO SERÁ ENVIADO POR E-MAIL (ÚNICO EXEMPLAR)
PARA

O

PRIMEIRO

AUTOR

DO

TRABALHO

APÓS

O

TÉRMINO

DA

APRESENTAÇÃO.

6

JULGAMENTO DAS APRESENTAÇÕES

6.1

É expressamente proibida a manifestação dos demais autores e/ou orientadores

durante e após a apresentação do trabalho;
6.2

O julgamento da apresentação é de inteira responsabilidade da Comissão Científica,

segundo os critérios abaixo:
6.2.1 Postura/comportamento durante a apresentação;
6.2.2 Objetividade e domínio na apresentação dos resultados;
6.2.3 Uso adequado do tempo;
6.2.4 Capacidade de expressão oral;
6.2.5 Organização do conteúdo;
6.2.6 Relação do resumo escrito com a apresentação oral;
6.2.7 Formatação;
6.2.8 Qualidade estética;
6.2.9 Aspectos gráficos gerais;
6.2.10 Linguagem adequada;
6.2.11 Conhecimento teórico e prático.

7

CERTIFICAÇÃO

7.1

Os certificados de todos os trabalhos devidamente apresentados no seminário serão

entregues no encerramento do evento;
7.2

8

Os certificados estarão disponíveis no site da UEMA.

CALENDÁRIO

8.1 O período de submissão será dos dias 27 de outubro a 13 de novembro;
8.2 O resultado dos resumos aprovados será enviado ao e-mail dos autores no dia 16 de
novembro.
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO
Campus Bacabal

I COLÓQUIO ACADÊMICO: Atitudes Sustentáveis
De 20 a 22 de Novembro de 2017  Bacabal – Maranhão

ANEXO – Modelo de resumo
Título
1

Autor; 2Coautor; 3Coautor; 4Coautor; 5Coautor, 6Coautor, 7Orientador 1
1

Titulação; 2Titulação; 3Titulação, 4Titulação; 5Titulação; 6Titulação.

Eixo Temático:
E-mail do relator:

INTRODUÇÃO: XXXX OBJETIVO: XXXXX METODOLOGIA: XXXXX
RESULTADOS E DISCUSSÃO: XXXXX CONSIDERAÇÕES FINAIS: XXXXX.
Palavras-chave: no mínimo, 3 e no máximo, 5).
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REALIZAÇÃO

COMISSÃO ORGANIZADORA
8º PERÍODO DE BIOLOGIA
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