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APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS - Exposição Oral

Regras para inscrição e participação

a - Envios de resumos prorrogados!
Os resumos de trabalhos deverão ser submetidos em versão definitiva no período de 05 de
setembro até 09 de outubro de 2022 até às 23h59 (horário de Brasília).

b - Os trabalhos deverão abordar a temática Soluções Baseadas na Natureza, trazendo contribuições
para gestão de resíduos, gestão de energia, gestão de água e efluentes e gestão da biodiversidade.
Serão avaliados os trabalhos que contribuam para a gestão sustentável por meio do uso de artifícios
naturais para solucionar desafios socioambientais.

c - Não serão aceitos relatórios, traduções, nem trabalhos que se apresentem como promoção
comercial de determinada marca, produto ou empresa.

d - As inscrições estão abertas a qualquer pessoa de dentro e fora da Universidade Federal do Ceará.

e - Cada trabalho pode conter, além do autor, até quatro co-autores, totalizando até cinco
integrantes por resumo.

f - Os trabalhos que não respeitarem as normas de submissão do presente Edital serão
desconsiderados pela Comissão Organizadora.

g - Ao submeter o resumo, o(a) autor(a) autoriza a Comissão Organizadora a utilizar sua obra em
publicação impressa ou digital, circulação em seus veículos institucionais e documentos ou em
qualquer outro meio de comunicação, sem restrição de prazo, respeitando o aspecto de que todas as
ideias, teses, dados e argumentos são reservados exclusivamente aos autores.

h - Os resumos dos trabalhos deverão ser enviados via formulário de inscrição online disponível no
site: https://www.even3.com.br/smaufc2022/
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FORMATAÇÃO DOS RESUMOS DE TRABALHOS

i - Os resumos de trabalhos deverão conter no mínimo os seguintes itens:
● Título
● Autor(es)
● Instituição do(s) autor(es)
● Introdução/Contextualização
● Objetivo
● Metodologia - Descrição da solução proposta
● Resultados, esperado/atingido
● Conclusão
● Referências

j - Só serão aceitos os trabalhos que forem enviados no formato pdf. Todos os demais formatos de
arquivos, inclusive os compactados, serão desconsiderados.

k - A Comissão Organizadora não se responsabiliza por possíveis problemas de envio de arquivos na
submissão de trabalhos.

l - O trabalho deverá ser redigido em formato padrão do português formal.

m - O Título deve conter no máximo 10 (dez) palavras, ser redigido utilizando fonte Times New
Roman, tamanho 12, negrito, caixa alta e alinhamento centralizado. Será permitido subtítulo em
caixa alta e baixa com até 20 (vinte palavras), normal.

n - O corpo do texto deve ser digitado utilizando a fonte Times New Roman, tamanho 12,
alinhamento justificado, espaçamento de linha simples e sem espaçamento de parágrafo.

o - O resumo deve possuir no mínimo 300 (trezentas) e no máximo 500 (quinhentas) palavras.

p - A Referência Bibliográfica deverá ser citada por último, e elaborada conforme norma ABNT
NBR6023.
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q - Ao final do resumo serão permitidos 4(quatro) tipos de elementos gráficos (tabelas, fotos,
mapas, gráficos), que deverão caber em uma folha à parte.

r - Um template (modelo) do resumo a ser enviado (no formato pdf) está disponível online no
seguinte link.

AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS

t - Os trabalhos submetidos serão avaliados pela Comissão Organizadora.

u - Serão selecionados até 12 (doze) trabalhos para serem apresentados oralmente de maneira
virtual e síncrona.

v - Os trabalhos aprovados serão divulgados na página http://www.pega.ufc.br/ e nas redes sociais
da PEGA no dia 24 de outubro de 2022.

w - Os trabalhos serão apresentados no segundo dia de evento, 09 de novembro de 2022, pela
manhã, a partir das 8h, com previsão de finalização às 12h.

x - Cada apresentação terá duração de 15 minutos. Serão organizados 2 (dois) grupos de 6 (seis)
trabalhos. Ao final de todas as apresentações de cada grupo, haverá 30 minutos para debate.

y - A apresentação do trabalho será realizada pelo(a) autor(a) e/ou por um (a) coautor(a).

DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora. Mais informações
podem ser obtidas através do contato pelo e-mail semanadomeioambiente@ufcinfra.ufc.br .
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