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PERÍODO DAS INSCRIÇÕES 05 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO

Envio dos trabalhos exclusivamente pelo email: 

congressoscma@gmail.com

MODALIDADES DE TRABALHO Serão aceitas inscrições de trabalhos nas
modalidades 

Comunicação Oral e apresentação de Posters (Banners).

Alunos de Pós-graduação e Graduados

Comunicação Oral: É um trabalho único, que pode ser organizado por um ou
mais  autores  (no  máximo  cinco).  Cada  comunicação  terá,  no  máximo,  15
minutos  para  a  apresentação  oral.  Após  as  apresentações  será  aberto  o
debate.

Nos  trabalhos  apresentados  em coautoria,  fica  facultada  a  apresentação  a
apenas um dos coautores, porém todos devem formalizar sua inscrição. 

O  certificado  pela  defesa  de  trabalho  científico  no  Colóquio  será  enviado
posteriormente aos que tenham realizado apresentação oral.

As comunicações orais apresentadas deverão obedecer as seguintes regras:

Envio da comunicação oral

• A língua oficial do evento é o Português,

No ato da submissão, os autores deverão incluir, no corpo do e-mail, os dados
de todos os autores, necessariamente conforme descrição a seguir: 

• título do trabalho; 

• indicação do subtema ao qual o trabalho está sendo submetido; 

• nome por extenso do(s) autor(es) - máximo de 4 autores por artigo; 

• CPF do(s) autor(es); 

•  instituição  de  origem do(s)  autor(es)  e  função  que  exerce  (ex:  professor,
doutorando, coordenador, etc.); 



• e-mail do(s) autor(es); 

• telefones e endereços institucionais para contato com o(s) autor(es);

Confecção do trabalho

Editor de texto: Word do Office 2007 ou posterior; 

• Fonte: Times New Roman, tamanho 12; 

• Espaçamento: simples; - Parágrafo: justificado; 

• Páginas: o mínimo deverá ser 12 (doze) páginas e não deverá exceder 15
(quinze), incluindo a primeira página (apenas nomes, título, resumo e palavras-
chave); 

• Notas: devem ser colocadas no rodapé da página correspondente; 

• Citações e referências bibliográficas: as citações deverão ser inseridas no
corpo do texto, incluindo o sobrenome do autor da fonte, a data de publicação e
o número de página (se for o caso), conforme normas da ABNT. As referências
bibliográficas completas do(s) autor(es) citado(s) deverão ser apresentadas em
ordem alfabética, no final do texto, de acordo com as normas da ABNT;

• Título do trabalho, centralizado, em negrito e com todas as palavras principais
iniciando-se em maiúsculas; 

• Nomes dos autores, seguidos de seus respectivos e-mails; 

• Resumo do trabalho (na mesma língua escolhida para o texto): - mínimo 2
linhas e máximo de 8 linhas, com espaçamento simples e indicação de três a
cinco palavras-chave; 

• Logo após o resumo, o texto principal  deve ser iniciado, separados por 3
(três) linhas em espaços simples.

• Tabelas e figuras deverão ser inseridas ao longo do trabalho.

Temas pertinentes:

1- Justiça Ambiental

2- Conflitos Ambientais 

3- Gestão e Direito ambiental

4- – Desenvolvimento e Meio Ambiente

5- - Ética e Responsabilidade Socioambiental

6- Populações em Condição de Vulnerabilidade

7- Educação Ambiental

8- Política Ambiental

Taxa de inscrição: R$ 30 reias



Alunos de graduação

A comunicação  em  pôster  significa  a  exposição  sintética  de  um  trabalho
acadêmico  impresso  em  cartaz,  acompanhada  de  uma  apresentação  feita
pelos autores ao público que dele se aproxima.

O pôster deverá conter basicamente a seguinte sequência: Título; Autores (com
as respectivas instituições e e-mail de contato); Introdução; Objetivos; Material
e Métodos; Resultados; Conclusões; Referências.

Serão aceitos até 5 autores por pôster ou banner.

A impressão do pôster deverá ser de boa qualidade de forma que o texto possa
ser lido a uma distância mínima de 2 m. Para isso, solicita-se usar letras, com
15 a 20 mm de altura (72 a 85 pt) para os títulos e subtítulos e de 5 a 6 mm de
altura  (30  a  40  pt)  para  o  texto.  Os  resultados  experimentais  poderão  ser
ilustrados com figuras (fotos e gráficos) e/ou tabelas. 

Nas  tabelas,  a  legenda  deve  ser  posicionada  acima  do  corpo  da  tabela,
enquanto  nas  figuras  (fotos  e  gráficos),  a  legenda  deve  estar  abaixo.  As
citações bibliográficas deverão ser feitas de maneira sucinta (autor, nome da
revista, volume, página inicial, ano).

O transporte, fixação e remoção do pôster, no horário definido, ficarão a cargo
do autor apresentador do Trabalho Científico. O apresentador deverá estar à
disposição  dos  interessados  em  consultar  seu  trabalho,  durante  o  período
reservado na programação do evento. 

É proibida a apresentação do pôster por terceiros (não autores). Não serão
fornecidos  equipamentos  para  a  apresentação  de  pôsteres  como
retroprojetores,  microcomputadores,  microfones,  aparelhos  e  instrumentos
sonoros. 

Os pôsteres deverão ser recolhidos pelos autores; os demais, que não forem
recolhidos, serão descartados.

Temas pertinentes:

1- Justiça Ambiental

2- Conflitos Ambientais 

3- Gestão e Direito ambiental

4- – Desenvolvimento e Meio Ambiente

5- - Ética e Responsabilidade Socioambiental

6- Populações em Condição de Vulnerabilidade

7- Educação Ambiental

8- Política Ambiental



Taxa de inscrição: R$ 30 reias

NORMAS PARA INSCRIÇÃO 

a) Serão aceitos trabalhos nas modalidades Comunicação Oral ou Audiovisual,
que  deverão  ser  inscritos  no  endereço  eletrônico:
congressoscma@gmail.com,  no período de  05 DE FEVEREIRO A 05 DE
MARÇO. 

a) Somente será permitida a inscrição de 1 (um) trabalho por autor principal. 

b)  A  comissão  científica  analisará  os  resumos  encaminhados  procurando
observar: a) a pertinência em relação a temática do colóquio; b) em acordo
com as normas aqui apresentadas. 

e) Os trabalhos selecionados serão comunicado por email ou divulgados pelo
site do evento. 

f) O envio do trabalho poderá ser selecionado para publicação nos Anais do
evento. 

COMISSÃO CIENTÍFICA

Prof. Dr. Delmo Mattos

Prof. Dr. Fabrício Brito Silva

Profª Dr. Karla Suzy

Profª Dr. Maria Raimunda Chagas Silva

Dr. Denilson da Silva Bezerra

Prof. Esp. José Dácio Gomes de Castro Neto
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