II Simpósio da Pós-Graduação em Meio Ambiente e Qualidade Ambiental e
III Simpósio da Graduação em Engenharia Ambiental
Tema: Estratégias Ambientais: Desafios, Impactos e Mercado de Trabalho

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
O formato dos trabalhos aceitos será o Resumo Simples.
Prazo para a submissão: Das 00:00h do dia 25 de Setembro de 2017 às 23:59h do
dia 23 de Outubro de 2017.
Divulgação dos trabalhos aceitos: 10 de Novembro de 2017.

1. Formato do Resumo Simples
✓ O resumo deverá conter: Título, Temática, Autores, Instituição, Palavras Chaves,
Introdução (objetivos), Resultados e Discussão (incluso a metodologia), Conclusões,
Agradecimento (se houver) e Referências. Faça o download do Template e inclua os
dados referentes ao seu trabalho seguindo todas as normas lá contidas;
✓ O resumo não pode ultrapassar uma (01) página;
✓ Título: Fonte Arial 12, caixa alta, em negrito, máximo de 14 palavras;
✓ Temática: Os autores devem escolher uma temática de enquadramento científico do
seu trabalho, para que este possa ser encaminhado posteriormente aos avaliadores. As
cinco (05) temáticas para enquadramento científico, neste evento, estão definidas a
seguir:
A.TEMA 1
SANEAMENTO AMBIENTAL
TECNOLOGIAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES
SISTEMA DE ABASTECIMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
B. TEMA 2
GESTÃO AMBIENTAL E POLÍTICAS PÚBLICAS
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DIREITO AMBIENTAL
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
C. TEMA 3
ÁREAS DEGRADADAS E CONTAMINADAS
MICROBIOLOGIA AMBIENTAL
D. TEMA 4
RESÍDUOS SÓLIDOS
E. TEMA 5
MONITORAMENTO AMBIENTAL
QUALIDADE DO AR
TECNOLOGIAS APLICADAS AO MEIO AMBIENTE
RECURSOS HÍDRICOS
✓ Autores: Acrescentar um espaço simples e na linha seguinte colocar em sequência, os
nomes completos dos autores do trabalho, separados por vírgulas. Colocar e-mail
principal do primeiro autor (o resumo possui limite máximo de 5 autores);
✓ Instituição: Acrescentar um espaço simples e, na linha seguinte, colocar a instituição
dos autores;
✓ Palavras-chave: Mínimo 3, separadas por vírgulas;
✓ Texto: Fonte Arial 10, espaçamento simples (podem ser utilizados tabelas e gráficos);
✓ Os Itens (Introdução, Resultados e Discussão, Conclusão e Agradecimento): Fonte
Arial, tamanho 10.
2. A Inscrição
✓ Cada inscrição dará direito ao envio de apenas um (01) resumo, de projetos em
desenvolvimento ou finalizado, que deverá ser redigido em português, de forma objetiva
e clara, de maneira a facilitar a avaliação do seu conteúdo.
✓ O envio do trabalho será exclusivamente via digital, formato PDF, na plataforma de
inscrição. Seguindo os passos abaixo:
i. Acesse o link da plataforma;
ii. Cadastre suas informações;
iii. Clique na caixa na opção "Envio de Arquivo";
Rua Piauí - Jardim Umuarama, Uberlândia - MG, Brasil
Campus Umuarama - Bloco 8C
E-mail: simposioambiental.ufu@gmail.com

2

iv. Inserir seu arquivo de resumo com o título "Resumo Simpósio 2017 - (primeiro nome
do(s) autor(es))";
v. Apenas entre os dias 25 de Setembro de 2017 à 23 de Outubro de 2017;
vii. Atentando-se que ao abrir as inscrições (17 de Outubro de 2017), o primeiro autor
deve efetuar as ETAPAS PARA INSCRIÇÃO até o dia 23 de Outubro de 2017.
IMPORTANTE: Os dois dias úteis para envio do comprovante vale a partir da
escolha das atividades do primeiro autor.
✓ A inscrição no Simpósio é obrigatória para o primeiro autor do trabalho;
✓ O conteúdo científico e a redação do trabalho é de inteira responsabilidade do(s)
autor(es), sendo que a Comissão Organizadora não se responsabiliza por erros
ortográficos ou por revisão gramatical;
✓ Todas as comunicações a respeito do trabalho serão enviadas para o endereço de email cadastrado na inscrição do Simpósio, confira seu cadastro no site antes de
confirmar o envio das informações. Evite confusões, fazendo a conferência criteriosa
dos dados.
3. Resultados
✓ Os resumos serão revisados pela Comissão Científica, podendo ser aceito ou
recusado;
✓ O resultado dos trabalhos aceitos será divulgado no dia 10 de Novembro de 2017 via
e-email e website;
✓ Todos os trabalhos aceitos deverão ter apresentação em pôster;
✓ Apenas alguns trabalhos aceitos serão selecionados para ter apresentação oral e a
divulgação dessa seleção ocorrerá no dia 10 de Novembro de 2017 via e-email e
website;
✓ Resumo enviado fora do prazo de submissão não será aceito;
✓ Resumo que não seguir as normas de formatação, conforme Template, não será
aceito.
4. Apresentação
✓ As orientações de formato das apresentações orais e pôster, serão enviadas para os
autores selecionados após a publicação do resultado via e-email;
✓ Os dias e horários das apresentações serão informados aos autores via e-email e
website.
Rua Piauí - Jardim Umuarama, Uberlândia - MG, Brasil
Campus Umuarama - Bloco 8C
E-mail: simposioambiental.ufu@gmail.com

3

5. Da Premiação
✓ De todos os trabalhos de discentes de Graduação submetidos haverá três (03) alunos
premiados em relação ao trabalho de maior ênfase e mérito científico;
✓ De todos os trabalhos de discentes de Pós-Graduação submetidos haverá três (03)
alunos premiados em relação ao trabalho de maior ênfase e mérito científico.
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