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1. Organização e apresentação do Resumo Simples 

A apresentação de Resumos está aberta aos alunos, professores, profissionais de 
Instituições de Ensino Superior públicas ou privadas e demais profissionais que pesquisem e/ou 
atuem em áreas afins aos temas do evento. Os resumos serão recebidos até o dia 15 de maio de 
2019 às 23 horas e 59 minutos. A lista dos resumos aprovados será publicada no site 
www.univali.br/eventos no quadro Meio Ambiente, até o dia 25 de maio de 2019. 

 

1.1. Submissão do Resumo Simples: 

No ato da submissão dos resumos, os autores deverão selecionar uma das Áreas 
Temáticas/subtemas abaixo que esteja mais relacionado com o seu trabalho: 

1. Sustentabilidade corporativa e ODS: ODS 8 (empregos dignos e crescimento 
econômico), 10 (redução das desigualdades), 11 (cidades e comunidades sustentáveis) e 
16 (paz, justiça e instituições fortes). 

2. Os ODS e as cidades: ODS 6 (água limpa e saneamento), 7 (energias renováveis), 9 
(inovação e infraestrutura) e 12 (consumo responsável). 

3. Problemas globais e os ODS: ODS 1 (erradicação da pobreza), 2 (erradicação da fome), 
3 (saúde de qualidade), 4 (educação de qualidade), 5 (igualdade de gênero), 13 (combate 
às mudanças climáticas), 14 (vida debaixo da água), 15 (vida sobre a terra) e 17 (parcerias 
em prol das metas). 

 

O resumo deverá ser inédito e estar dentro das normas metodológicas estipuladas pela 
Comissão Científica do Evento. Cada autor poderá submeter até 02 (dois) resumos para 
apresentação no evento como primeiro autor. Existirão duas modalidades de apresentação de 
trabalho, sendo o autor, responsável do envio, quem escolhe entre: 

a) apresentação oral (verificar arquivo “MODELO APRESENTAÇÃO ORAL – IV 

SIMPÓSIO C&T AMBIENTAL) OU 

b) apresentação em forma de E-poster1 (verificar arquivo “MODELO E-POSTER – IV 

SIMPÓSIO C&T AMBIENTAL). 

 

Na categoria “apresentação oral”, a decisão final ficará a cargo da Comissão Científica, 
podendo o resumo ser indicado para a apresentação na modalidade E-poster. 

 

1.1.1. Normas para envio de RESUMO SIMPLES: 

Os textos originais devem conter a seguinte ordem dos elementos textuais: Título, Nome dos 
Autores, Identificação do autor principal (as informações dos demais autores devem ser inseridas 
como nota de rodapé), Corpo do Resumo Estruturado, Palavras-Chave e Fonte de Financiamento. 

 

___________________________ 
1 Arquivo digital – apresentação em meio digital (Datashow ou TV) 



O resumo simples deverá ser digitado em tamanho de folha A4, margens superior, inferior, 
esquerda e direita de 2,5cm, justificado, espaçamento simples entre as linhas, fonte Arial tamanho 
12. O trabalho deve ser apresentado em formato eletrônico (.doc ou .docx; não serão aceitos 
arquivos em .pdf). 

O TÍTULO do resumo deve ser redigido em letras maiúsculas, destacado em negrito, 
centralizado, fonte Arial tamanho12. Logo abaixo deverá aparecer o nome completo dos autores, 
sem negrito, fonte Arial 11, justificado à direita, separados por ponto e vírgula e grafados somente 
com as primeiras letras maiúsculas. Fazer chamada com número arábico sobrescrito para cada 
instituição, após o último sobrenome de cada autor, para a identificação dos autores. Os autores de 
uma mesma instituição devem ser agrupados em um único índice. 

A identificação do autor principal deve ser escrita abaixo do nome dos autores, na próxima 
linha, alinhado à direita, em fonte Arial tamanho 10. Conter apenas filiação institucional e e-mail do 
autor principal. As informações dos demais autores (formação e vínculo institucional) devem ser 
inseridas em nota de rodapé. 

A seção Corpo do Resumo Estruturado deve ter no mínimo 300 (trezentas) palavras e no 
máximo 400 (quatrocentas) palavras, iniciada imediatamente abaixo da palavra Resumo e 
apresentada com parágrafo único, sem referências bibliográficas e Ilustrações tais como Tabelas, 
Figuras, Gráficos, Quadros, Desenhos etc. Os itens da estrutura do resumo devem contemplar: 
introdução (o problema estudado deve ser justificado de forma clara, utilizando-se revisão de 
literatura), objetivos, metodologia (concisa de modo que o leitor entenda e possa reproduzir os 
procedimentos utilizados), resultados e discussão, e considerações finais (elaborada sem 
comentários adicionais e com base nos objetivos e resultados). 

Logo após o Resumo, seguindo-se à expressão “Palavras-chave:” e, na mesma linha que 
ela, serão incluídas, no mínimo, 03 (três) e no máximo 05 (cinco) expressões em português que 
devem refletir as ideias elementares do texto e possam guiar a pesquisa de terceiros interessados, 
separadas por “ponto e vírgula”. 

A Fonte de Financiamento deve ser identificada logo após as palavras-chave, pulando uma 
linha e informando as fontes de financiamento (custeio, quando for o caso). 

A nomenclatura científica deve ser citada segundo os critérios estabelecidos nos Códigos 
Internacionais em cada área. Unidades e medidas devem seguir o Sistema Internacional. 

Serão desclassificados sumariamente os resumos simples que desrespeitarem os itens 
estipulados acima. 

Os resumos deverão ser submetidos exclusivamente por meio do endereço eletrônico: 
http://www.univali.br/eventos no quadro Meio Ambiente, categoria AUTOR, seguindo rigorosamente 
as especificações do presente edital e dos procedimentos previstos no próprio sistema. 

 

2. Sobre as Apresentações: 

2.1. Apresentação Oral: 

As sessões de apresentações orais serão realizadas nos dias 03 e 04 de junho de 2019, das 
14h00 às 16h00. O local e horário das apresentações de cada trabalho serão divulgados no início 
do evento. Será disponibilizado computador com o software Power Point e projetor multimídia para 
os locais de apresentações. É importante que o apresentador esteja no local da sua temática meia 
hora antes para testar sua apresentação. Apresentador multimídia passador de slides deverá ser 
providenciado, quando necessário, pelo apresentador.  

A ordem de apresentação será determinada pelo coordenador da sessão e o tempo máximo 
para cada apresentação será de 10 minutos. Não haverá intervalo entre uma apresentação e outra, 
sendo que as perguntas e discussão serão realizadas após o conjunto de apresentação, formando 
uma mesa de debates com os autores e demais participantes. 



Recomendamos que no primeiro slide conste, além do título do trabalho e o nome do 
apresentador, os nomes dos coautores e a instituição de realização do trabalho. 

 

2.2. Apresentação de E-poster: 

2.2.1. Instruções para confecção do E-poster 

 Orientação – retrato. 

 No topo do E-poster (cabeçalho) deve constar: Título do trabalho (fonte Arial tamanho 
76), nomes dos autores (fonte Arial tamanho 40) e nome da instituição (fonte Arial 
tamanho 40). 

 As demais estruturas do E-poster devem ser resumidas e separadas em: Introdução, 
Metodologia, Resultados e Discussão, Considerações Finais e Referências 
Bibliográficas. Os textos de tais estruturas devem estar logo abaixo das legendas em 
fonte Arial tamanho 36, no mínimo. 

 Os resultados podem ser ilustrados com fotos, gráficos e tabelas (se necessário); 

 Todos os arquivos deverão ser enviados até 30/05 em formato PDF para o e-mail 
simposiocta2019@gmail.com. Recomenda-se levar consigo, para o local de 
apresentação, um pen drive com o E-poster.  

 

As sessões de apresentações serão realizadas nos dias 03 e 04 de junho de 2019, das 
16h00 às 17h30. Os locais das apresentações de cada trabalho bem como seu horário de 
apresentação serão divulgados no início do evento. Para cada E-poster estará reservado um espaço 
identificado com um número. Na data programada, o autor deve se dirigir ao espaço indicado.  

Os E-posters deverão ser apresentados pelos seus autores. Será proibida a apresentação 
de E-posters por terceiros. Durante a apresentação é necessária a presença constante de, no 
mínimo, um dos autores para atender ao público interessado. 

 

3. Da Avaliação 

Para que os trabalhos sejam avaliados é necessária a inscrição confirmada de, ao menos, 
um dos autores. A nota mínima para aprovação será 7,0 (sete), podendo ser retornado aos autores 
para correção. As notas serão classificadas por critérios atendidos de 0 (zero) a 10 (dez). 

A avaliação dos resumos será feita por pares, pelo método Double Blind Review, sendo cada 
resumo avaliado por dois pareceristas da comissão científica do evento, especialistas na área. 

Os trabalhos não selecionados para apresentação oral, serão orientados para apresentação 
em forma de E-poster. 

mailto:simposiocta2019@gmail.com

