
 
 
 
 
 

Anexo 15 – Divulgação do evento em revistas 
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Revista MS Industrial (Ano 05, Nº 46, maio de 2012, capa, Campo Grande/MS) 
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Revista MS Industrial (Ano 05, Nº 46, maio de 2012, página 32, Campo Grande/MS) 
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Revista Contexto Urbano (Ano 01, Edição 03, jul/ago de 2012, capa, MS) 
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Revista Contexto Urbano (Ano 01, Edição 03, jul/ago de 2012, páginas 14, 15 e 16, MS) 



 
 
 
 
 

Anexo 16 – Divulgação do evento em jornais 
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Jornal UCDB em Foco (Ano X, Edição Nº 153, agosto de 2012, Campo Grande/MS) 
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Jornal Acontece MS (11 à 17 de maio de 2012, página 04, Três Lagoas/MS) 

 

 

 
Jornal do Meio Ambiente MS (Ano 1, Nº 3, 2ª quinzena de julho de 2012, página 03, Campo 

Grande/MS) 
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Jornal do Meio Ambiente MS (Ano 1, Nº 4, 1ª quinzena de agosto de 2012, páginas 03 e 
15, Campo Grande/MS) 
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Jornal Diário da Manhã (Ano 33, Nº 7821, 22 

de maio de 2012, Corumbá/MS) 
Jornal Diário da Manhã (Ano 33, Nº 7839, 

27 de junho de 2012, Corumbá/MS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Anexo 17 - Lançamento oficial do Fórum de Educação 

Ambiental de Mato Grosso do Sul ‘Educar para 

Sustentabilidade’ e da Oficina Estadual para Construção 

da Política de Educação Ambiental 



   
   
   
   
   

   91 

 

 
 
 

 
 

 
Lançamento oficial do Fórum de Educação Ambiental de Mato 
Grosso do Sul ‘Educar para Sustentabilidade’ e da Oficina 
Estadual para Construção da Política de Educação Ambiental, 
realizado pelo Governador do estado de Mato Grosso do Sul, 
André Puccinelli no dia 05 de junho de 2012. 



 
 
 
 
 

Anexo 18 – Normas técnicas para submissão de trabalhos 
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Normas técnicas para submissão de trabalhos 

 

Normas Gerais  

 

- O prazo para envio de trabalhos foi de 02 de maio a 25 de junho de 2012. 

- Os trabalhos enviados deverão seguir rigorosamente as normas técnicas e serão 
submetidos à aprovação da Comissão Científica do evento. Não serão aceitas solicitações 
de reavaliação de trabalhos não aprovados. 

- A qualidade do texto (gramática, ortografia e digitação) dos trabalhos enviados será 
parte dos critérios avaliados para aceitação. 

- Os trabalhos aprovados que precisarem de correções serão reencaminhados aos 
autores até a primeira quinzena de julho de 2012. 

- A divulgação dos trabalhos aprovados será feita na última semana de julho de 2012. 

- Só serão aceitos trabalhos que tiverem ao menos um dos autores inscritos no evento. 

- O preenchimento CORRETO de todos os campos da ficha de inscrição é obrigatório, 
pois as informações serão usadas para emissão de certificado. É obrigatório o 
preenchimento do nome completo, sem abreviações ou omissões. 

- Alertamos que serão aceitos apenas arquivos com a extensão .doc do Microsoft Office 
Word 97-2003. Não serão aceitos outros formatos de arquivo. 

- A apresentação dos trabalhos aprovados (seja oral ou por painel) poderá ser feita por 
qualquer um dos autores, que receberá o certificado após a apresentação. 

- A apresentação dos trabalhos aprovados (seja oral ou por painel) só poderá ser feita 
por autores inscritos no evento. 

- Serão aceitos trabalhos em três modalidades: resumo, resumo expandido, trabalho 
completo e relato de experiência. Os resumos e resumos expandidos serão apresentados 
por meio de painel e os trabalhos completos serão apresentados oralmente. 

- A organização do evento não se responsabiliza por eventuais problemas de qualquer 
natureza que impeçam a abertura dos arquivos, inclusive incompatibilidade de software, 
presença de vírus e/ou problemas de formato e formatação. 

- Todos os trabalhos enviados, independente da modalidade escolhida, deverão estar 
relacionados às linhas temáticas do evento. 

- A Comissão Científica se reserva o direito de alterar a linha temática escolhida pelo 
autor, caso verifique a necessidade do reenquadramento. 

- Os trabalhos submetidos são de inteira responsabilidade dos autores e a organização 
do evento não se responsabiliza pelas opiniões expressas nos mesmos. 

- Serão aceitos no máximo cinco autores por trabalho. 

- É permitido o envio de no máximo três trabalhos como autor principal e/ou 
colaborador. 

- Os autores garantem que o trabalho submetido não infringe qualquer direito autoral ou 
outro direito de propriedade de terceiros, estando em conformidade com a Lei nº 
9.610/1998, e que o trabalho será apresentado por um dos autores durante o Fórum de 
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Educação Ambiental de Mato Grosso do Sul, na data e local informados pela organização 
do evento. 

- A citação devida dos créditos é de inteira responsabilidade dos autores. Toda e 
qualquer figura ou trecho de texto utilizado na obra deve estar devidamente 
acompanhada dos créditos completos (após a coleta da autorização de uso dos 
proprietários dos direitos autorais). 

- A obtenção de tal autorização é da exclusiva responsabilidade dos autores. 

- Os trabalhos deverão ser enviados exclusivamente em formato digital para o e-
mail comissaocientifica@gmail.com, não sendo aceitas outras formas de envio. 

- Em caso de dúvida, entrar em contato pelo e-mail da Comissão Científica. 

Subpáginas (4): Resumo, Resumo Expandido, Trabalho Completo e Relatos de 
experiência. 

 

Resumo 

 

O resumo é um documento de pesquisa e deve trazer resultados, ainda que 
preliminares, cujas bases conceituais e significância sejam entendidas 
facilmente pelo leitor interessado. Deve oferecer uma descrição concisa do 
estudo realizado, dos métodos aplicados e dos resultados obtidos. 

Os trabalhos devem ser escritos de forma clara, direta e compreensível, 
respeitando as normas técnicas do evento. 

  

- Serão aceitos no máximo cinco autores por resumo. 

- É permitido o envio de no máximo três trabalhos como autor principal e/ou 
colaborador, independente da modalidade dos trabalhos. 

- A modalidade resumo deverá apresentar entre 100 e 300 palavras. 

- Papel formato A4, espaçamento 3 cm nas margens superior e esquerda e 2 cm nas 
margens inferior e direita. 

- Título: escrito em letras maiúsculas, texto em fonte arial 12, em negrito e centralizado, 
com espaçamento entre linhas 1,5. 

- Identificação dos autores: cada trabalho deverá conter o(s) nome(s) completo(s) do(s) 
autor(es), em fonte arial 10, alinhados à direita, sendo escrito primeiro o sobrenome 
(com somente a primeira letra em maiúscula) e os demais nomes a seguir. Caso exista 
mais de um autor, a separação deverá ser feita com ponto-e-vírgula. Na linha abaixo, 
descrever a(s) instituição(ões) e e-mail(s) de cada autor, também em fonte arial 10, 
indicados por meio de números sobrescritos. Espaçamento entre linhas 1,5. 

- Linha temática: os autores deverão escolher a linha temática em que o resumo se 
enquadra. Espaçamento entre linhas 1,5. 

- A Comissão Científica se reserva o direito de alterar a linha temática escolhida pelo 
autor, caso verifique a necessidade do reenquadramento. 

- O resumo deverá conter 3 a 5 palavras-chave que não constem no título do trabalho. 
Espaçamento entre linhas 1,5. 
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- Corpo do texto: deverá ser utilizada a fonte arial 12; com espaçamento entre linhas 
simples; margens justificadas. 

- Serão aceitos apenas arquivos com a extensão .doc do Microsoft Office Word 97-2003. 
Não serão aceitos outros formatos de arquivo. 

- Se desejar destacar uma palavra ou expressão, coloque-as entre aspas. 

- Nomes científicos e palavras estrangeiras deverão ser grafados em “itálico”. 

- Utilize p. e não página ou pág e, pp. ao invés de páginas ou págs. 

- Utilize unidades de medida com espaço após os números - exemplo: 2,5 mL. 

- Use o símbolo de porcentagem (%) e não “por cento” (por extenso). Junte sinal % aos 
números - exemplo: 5% e não 5 %. 

- Usar século XXI (não usar século 21). Usar década de 1920 e não década de 20, ou 
década de vinte. 

- Até o número 19 escrever por extenso: um, dois, três etc. A partir do nº 20, colocar o 
número: 20, 21, 22 etc. 

- Nos numerais a partir de mil, grafar por extenso: mil (e não 1.000), 2 mil, 18 mil, 7 
milhões, 1 trilhão (grafia mista). 

- Seguir rigorosamente modelo em anexo no final da página. 

- Todo o conteúdo submetido para publicação e apresentação deverá obrigatoriamente 
estar em conformidade com a Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro 
de 1998). 

- A citação devida dos créditos é de inteira responsabilidade dos autores. Toda e 
qualquer figura ou trecho de texto utilizado na obra deve estar devidamente 
acompanhada dos créditos completos (após a coleta da autorização de uso dos 
proprietários dos direitos autorais). 

- A obtenção de tal autorização é de exclusiva responsabilidade dos autores. 

- Os resumos deverão ser apresentados por meio de painel, na data e local indicados 
pela organização do evento, conforme as normas de apresentação de painel. 

- Os trabalhos deverão ser enviados exclusivamente em formato digital para o e-
mailcomissaocientificams@gmail.com, não sendo aceitas outras formas de envio. 

- Em caso de dúvida, entrar em contato pelo e-mail da Comissão Científica 
(comissaocientificams@gmail.com). 

  

Anexo: Modelo de RESUMO.doc 

 

Resumo Expandido 

 

O resumo expandido não é simplesmente um “longo resumo”. Deve incluir 
referências básicas sobre o assunto tratado, comparações com trabalhos já 
publicados e demais aspectos esperados em um documento científico. 

Os trabalhos devem ser escritos de forma clara, direta e compreensível, 
respeitando as normas técnicas do evento. 
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- Serão aceitos no máximo cinco autores por resumo expandido. 

- É permitido o envio de no máximo três trabalhos como autor principal e/ou 
colaborador, independente da modalidade dos trabalhos. 

- A modalidade resumo expandido deverá conter 03 (três) a 04 (quatro) laudas, 
incluindo referências bibliográficas. 

- Papel formato A4, espaçamento 3 cm nas margens superior e esquerda e 2 cm nas 
margens inferior e direita. 

- Título: escrito em letras maiúsculas, texto em fonte arial 12, em negrito e centralizado, 
com espaçamento entre linhas 1,5. 

- Identificação dos autores: cada trabalho deverá conter o(s) nome(s) completo(s) do(s) 
autor(es), em fonte arial 10, alinhados à direita, sendo escrito primeiro o sobrenome 
(com somente a primeira letra em maiúscula) e os demais nomes a seguir, conforme 
modelo em anexo. Caso existam mais de um autor, a separação deverá ser feito com 
ponto-e-vírgula. Na linha abaixo, descrever a(s) instituição(ões) e e-mail(s) de cada 
autor, também em fonte arial 10, indicados por meio de números sobrescritos. 
Espaçamento entre linhas 1,5. 

- Linha temática: os autores deverão escolher a linha temática em que o resumo se 
enquadra. Espaçamento entre linhas 1,5. 

- A Comissão Científica se reserva o direito de alterar a linha temática escolhida pelo 
autor, caso verifique a necessidade do reenquadramento. 

- O resumo expandido deverá conter 3 a 5 palavras-chave que não constem no título do 
trabalho. Espaçamento entre linhas 1,5. 

- Corpo do texto: deverá ser utilizada a fonte arial 12; espaçamento entre parágrafos 0; 
espaçamento entre linhas 1,5; margens justificadas. 

- O resumo expandido deverá obrigatoriamente conter: introdução, metodologia, 
resultados e discussão, conclusão e referências bibliográficas. Cada um desses títulos 
deverá ser escrito em letras maiúsculas, em fonte arial 12, em negrito e alinhado à 
esquerda. 

- Serão aceitos apenas arquivos com a extensão .doc do Microsoft Office Word 97-2003. 
Não serão aceitos outros formatos de arquivo. 

- Se desejar destacar uma palavra ou expressão, coloque-as entre aspas. 

- Nomes científicos e palavras estrangeiras deverão ser grafados em “itálico”. 

- Utilize p. e não página ou pág e, pp. ao invés de páginas ou págs. 

- Utilize unidades de medida com espaço após os números - exemplo: 2,5 mL. 

- Use o símbolo de porcentagem (%) e não “por cento” (por extenso). Junte sinal % aos 
números - exemplo: 5% e não 5 %. 

- Usar século XXI (não usar século 21). Usar década de 1920 e não década de 20, ou 
década de vinte. 

- Até o número 19 escrever por extenso: um, dois, três etc. A partir do nº 20, colocar o 
número: 20, 21, 22 etc. 
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- Nos numerais a partir de mil, grafar por extenso: mil (e não 1.000), 2 mil, 18 mil, 7 
milhões, 1 trilhão (grafia mista). 

- A citação de textos, livros, publicações e sites utilizados na elaboração do trabalho e 
referências bibliográficas deverão ser feitos de acordo com as normas da ABNT (NBR 
6023/2002). Havendo dúvidas, consulte o site www.abnt.org.br. 

- Seguir rigorosamente modelo em anexo no final da página. 

- Todo o conteúdo submetido para publicação e apresentação deverá obrigatoriamente 
estar em conformidade com a Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro 
de 1998). 

- A citação devida dos créditos é de inteira responsabilidade dos autores. Toda e 
qualquer figura ou trecho de texto utilizado na obra deve estar devidamente 
acompanhada dos créditos completos (após a coleta da autorização de uso dos 
proprietários dos direitos autorais). 

- A obtenção de tal autorização é de exclusiva responsabilidade dos autores. 

- Os resumos expandidos deverão ser apresentados por meio de painel, na data e local 
indicados pela organização do evento, conforme as normas de apresentação de painel. 

- Os trabalhos deverão ser enviados exclusivamente em formato digital para o e-
mail comissaocientificams@gmail.com, não sendo aceitas outras formas de envio. 

- Em caso de dúvida, entrar em contato pelo e-mail da Comissão Científica 
(comissaocientificams@gmail.com). 

  

Anexo: Modelo de RESUMO EXPANDIDO.doc 

 

Trabalho Completo 

 

Os trabalhos devem ser escritos de forma clara, direta e compreensível, 
respeitando as normas técnicas do evento. 

 

- Serão aceitos no máximo cinco autores por trabalho completo. 

- É permitido o envio de no máximo três trabalhos como autor principal e/ou 
colaborador, independente da modalidade dos trabalhos. 

- A modalidade trabalho completo deverá conter 10 (dez) a 12 (doze) laudas. 

- Papel formato A4, espaçamento 3 cm nas margens superior e esquerda e 2 cm nas 
margens inferior e direita. 

- Título: escrito em letras maiúsculas, texto em fonte arial 12, em negrito e centralizado, 
com espaçamento entre linhas 1,5. 

- Identificação dos autores: cada trabalho deverá conter o(s) nome(s) completo(s) do(s) 
autor(es), em fonte arial 10, alinhados à direita, sendo escrito primeiro o sobrenome 
(com somente a primeira letra em maiúscula) e os demais nomes a seguir, conforme 
modelo em anexo. Caso existam mais de um autor, a separação deverá ser feito com 
ponto-e-vírgula. Na linha abaixo, descrever a(s) instituição(ões) e e-mail(s) de cada 
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autor, também em fonte arial 10, indicados por meio de números sobrescritos. 
Espaçamento entre linhas 1,5. 

- Linha temática: os autores deverão escolher a linha temática em que o resumo se 
enquadra. Espaçamento entre linhas 1,5. 

- A Comissão Científica se reserva o direito de alterar a linha temática escolhida pelo 
autor, caso verifique a necessidade do reenquadramento. 

- O trabalho completo deverá conter 3 a 5 palavras-chave que não constem no título do 
trabalho. Espaçamento entre linhas 1,5. 

- Corpo do texto: deverá ser utilizada a fonte arial 12; espaçamento entre parágrafos 0; 
espaçamento entre linhas 1,5; margens justificadas. 

- O trabalho completo deverá obrigatoriamente conter: resumo (de 100 a 300 palavras), 
introdução, metodologia, resultados e discussão (será aceito a inclusão de figuras e 
tabelas distribuídas ao longo do texto; máximo quatro), conclusão e referências 
bibliográficas. Cada um desses títulos deverá ser escrito em letras maiúsculas, em fonte 
arial 12, em negrito e alinhado à esquerda. 

- Figuras: São chamadas de figuras todas as imagens, fotografias, desenhos científicos, 
tiras em quadrinhos, telas de sites, entre outras representações gráficas. As imagens e 
fotografias deverão apresentar a seguinte configuração de imagem: resolução = 300 
dpi; extensão = “.jpg”; e preferencialmente tamanho = 10x15 cm. 

- As figuras deverão obrigatoriamente possuir legenda na parte inferior, contendo breve 
descrição do que está sendo demonstrado e os créditos. 

- As tabelas deverão obrigatoriamente possuir título, colocado na parte superior delas. 

- As tabelas e figuras deverão obrigatoriamente estar centralizadas. 

- Se desejar destacar uma palavra ou expressão, coloque-as entre aspas. 

- Temas, figuras, e tabelas, quando numerados e dentro do texto, devem ser grafados 
com a primeira letra maiúscula - exemplo: Tabela 1. 

- Empregue ponto final nas legendas de figuras, mas não nos títulos de tabelas. 

- Nomes científicos e palavras estrangeiras deverão ser grafados em “itálico”. 

- Utilize p. e não página ou pág e, pp. ao invés de páginas ou págs. 

- Utilize unidades de medida com espaço após os números - exemplo: 2,5 mL. 

- Use o símbolo de porcentagem (%) e não “por cento” (por extenso). Junte sinal % aos 
números - exemplo: 5% e não 5 %. 

- Usar século XXI (não usar século 21). Usar década de 1920 e não década de 20, ou 
década de vinte. 

- Até o número 19 escrever por extenso: um, dois, três etc. A partir do nº 20, colocar o 
número: 20, 21, 22 etc. 

- Nos numerais a partir de mil, grafar por extenso: mil (e não 1.000), 2 mil, 18 mil, 7 
milhões, 1 trilhão (grafia mista). 

- A citação de textos, livros, publicações e sites utilizados na elaboração do trabalho e 
referências bibliográficas deverão ser feitos de acordo com as normas da ABNT (NBR 
6023/2002). Havendo dúvidas, consulte o site www.abnt.org.br. 
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- Torna-se importante ressaltar que a ausência de qualquer item das normas técnicas 
pode ser motivo para a não aceitação do trabalho e que aqueles sem resultados também 
não serão aceitos. Serão aceitos resultados preliminares. 

- Os trabalhos que envolvam a utilização e/ou manipulação de animais deverão 
obrigatoriamente estar de acordo com a Lei nº 11.794/2008, que estabelece 
procedimentos para o uso científico de animais, regulamentada pelo Decreto nº 
6.899/2009. 

- Todos os textos ou figuras submetidos para publicação e apresentação deverão 
obrigatoriamente estar em conformidade com a Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610, de 
19 de fevereiro de 1998). 

- A citação devida dos créditos é de inteira responsabilidade dos autores. Toda e 
qualquer figura ou trecho de texto utilizado na obra deve estar devidamente 
acompanhada dos créditos completos (após a coleta da autorização de uso dos 
proprietários dos direitos autorais). 

- A obtenção de tal autorização é de exclusiva responsabilidade dos autores. 

- Serão aceitos apenas arquivos com a extensão .doc do Microsoft Office Word 97-2003. 
Não serão aceitos outros formatos de arquivo. 

- Seguir rigorosamente modelo em anexo no final da página. 

- Os trabalhos completos deverão ser apresentados oralmente na data e local indicados 
pela organização do evento, conforme as normas específicas. 

- Os trabalhos deverão ser enviados exclusivamente em formato digital para o e-
mail comissaocientificams@gmail.com, não sendo aceitas outras formas de envio. 

- Em caso de dúvida, entrar em contato pelo e-mail da Comissão Científica 
(comissaocientificams@gmail.com). 

  

Anexo: Modelo de TRABALHO COMPLETO.doc 

 

Relatos de experiência 

 

Consiste no relato de atividades pontuais ou duradouras realizadas sem a 
rigidez sistemática do projeto científico, mas com metodologias e resultados 
ainda que empíricos passíveis de serem compartilhados. 

 

Normas Gerais 

- O prazo para envio de relatos de experiência foi de 02 de maio a 25 de junho de 2012. 

- Os relatos enviados deverão seguir rigorosamente as normas técnicas e serão 
submetidos à aprovação da comissão científica do evento. Não serão aceitas solicitações 
de reavaliação de relatos não aprovados. 

- A qualidade do texto (gramática, ortografia e digitação) dos trabalhos enviados será 
parte dos critérios avaliados para aceitação. 

- Os relatos aprovados que precisarem de correções serão reencaminhados aos autores 
até a primeira quinzena de julho de 2012. 
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- A divulgação dos relatos aprovados será feita na última semana de julho de 2012. 

- O relato deverá ser apresentado em até 2 (duas) páginas, em papel formato A4, 
espaçamento 3 cm nas margens superior e esquerda e 2 cm nas margens inferior e 
direita. 

- O corpo do texto deverá ser escrito com fonte arial 12, espaçamento entre linhas 
simples e margens justificadas. 

- Serão aceitos apenas arquivos com a extensão .doc do Microsoft Office Word 97-2003. 
Não serão aceitos outros formatos de arquivo. 

- Se desejar destacar uma palavra ou expressão, coloque entre aspas. Os nomes 
científicos e palavras estrangeiras deverão ser grafados em “itálico”. 

- É permitido o envio de no máximo três relatos como autor principal. 

- Serão aceitos no máximo cinco autores por trabalho. 

- Todo o conteúdo submetido para publicação e apresentação deverá obrigatoriamente 
estar em conformidade com a Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro 
de 1998). 

- Toda e qualquer figura ou trecho de texto utilizado na obra deve estar devidamente 
acompanhada dos créditos completos. 

- Só serão aceitos trabalhos que tiverem ao menos um dos autores inscritos no evento. 

- Os relatos de experiência deverão ser apresentados oralmente na data e local 
indicados pela organização do evento, conforme as normas específicas. 

- O preenchimento CORRETO de todos os campos da ficha de inscrição é obrigatório, 
pois as informações serão usadas para emissão de certificado. É obrigatório o 
preenchimento do nome completo, sem abreviações ou omissões. 

- Os trabalhos deverão ser enviados exclusivamente em formato digital para o e-
mailcomissaocientificams@gmail.com, não sendo aceitas outras formas de envio. 

- Utilize o modelo, em anexo, no final da página. 

 

Anexo: Modelo de RELATO.doc 

 

Apresentação de Painéis 

 

Serão apresentados na forma de painel os resumos simples e resumos 
expandidos. As normas estão abaixo: 

 

Normas para apresentação de painel: 

- Os painéis deverão ser montados durante a manhã do dia 07 de agosto de 2012. 
Dirija-se à secretaria do evento para informar-se sobre o local de fixação. 

- A apresentação do painel poderá ser feita por qualquer um dos autores, desde que 
inscrito no evento, que receberá o certificado após a apresentação. 



 
 
 
 
 

 101 

- É proibida a apresentação do painel por terceiros (não autores), mesmo que inscritos 
no evento. 

- A apresentação dos painéis terá duração de duas horas, das 15h30 às 17h30 (no piso 
térreo do bloco A), conforme a programação do evento. 

- Pelo menos um dos autores do trabalho deverá permanecer junto ao painel durante 
todo o horário da sessão, para responder às questões dos interessados e avaliadores. 

- Os painéis deverão ser fixados nos locais indicados pela organização do evento no 
período matutino e retirados ao final da apresentação pelos autores (17h30). 

- A Organização não se responsabilizará pelos painéis expostos. 

- O painel deverá ter largura de 90 cm e altura de 120 cm. 

- O texto do painel deverá ser legível a uma distância de dois metros. Sugere-se utilizar 
fonte arial 78 para o título; fonte arial 20 para identificação dos autores, instituições e e-
mails; fonte arial 38 para o corpo do texto; e fonte arial 24 para legendas de tabelas 
e/ou figuras. 

- O título apresentado no painel deverá ser o mesmo do resumo enviado, com os 
mesmos autores e na mesma ordem, da forma que foi aprovada pela Comissão 
Científica. 

- Todos os textos ou figuras submetidos para publicação e apresentação deverão 
obrigatoriamente estar em conformidade com a Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610, de 
19 de fevereiro de 1998). 

- A citação devida dos créditos é de inteira responsabilidade dos autores. Toda e 
qualquer figura ou trecho de texto utilizado na obra deve estar devidamente 
acompanhada dos créditos completos (após a coleta da autorização de uso dos 
proprietários dos direitos autorais). 

- A obtenção de tal autorização é de exclusiva responsabilidade dos autores. 

- Solicita-se aos participantes que providenciem material para a fixação dos trabalhos. 

- O painel deverá ser confeccionado em material resistente (plástico, lona, papel de 
gramatura alta ou similar), possuindo suportes nas partes de cima e de baixo para 
proteger o trabalho e para que possibilite ser pendurado. 

 

Apresentação Oral 

 

Serão apresentados oralmente trabalhos completos e relatos de experiência. 
Veja as normas de apresentação abaixo: 

 

Apresentação Oral de TRABALHO COMPLETO: 

- A apresentação oral poderá ser feita por qualquer um dos autores, desde que inscrito 
no evento, que receberá o certificado após a apresentação. 

- É proibida a apresentação por terceiros (não autores), mesmo que inscritos no evento. 

- As apresentações orais terão duração de duas horas, das 13h30 às 15h30, conforme 
a programação do evento. 
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- O local das apresentações poderá ser visto nos trabalhos completos aprovados. Os 
autores deverão se dirigir à secretaria do evento para maiores informações. 

- As apresentações deverão ser elaboradas em formato digital no Microsoft Office 
PowerPoint 2003 e disponibilizadas em pendrive. Não serão aceitos arquivos em outro 
formato. 

- SERÁ NECESSÁRIO O TESTE DAS APRESENTAÇÕES COM ANTECEDÊNCIA. Os autores 
deverão se dirigir à secretaria do evento para maiores informações. 

- O tempo para a apresentação oral será de 15 minutos com mais 05 minutos para 
debate. O apresentador poderá contar com o auxílio de computador e datashow para 
apresentação em Microsoft Office PowerPoint 2003. Não serão disponibilizados outros 
equipamentos como retroprojetor, som, televisão e DVD player. 

- A organização do evento não se responsabiliza por eventuais problemas de qualquer 
natureza que impeçam a abertura dos arquivos, inclusive incompatibilidade de software, 
presença de vírus e/ou problemas de formato e formatação. 

- O apresentador deverá disponibilizar o arquivo digital da apresentação com 
antecedência para teste, de acordo com as normas da organização do evento. 

 

 

Apresentação Oral de RELATO DE EXPERIÊNCIA 

- O relato de experiência poderá ser feito por qualquer um dos autores, desde que 
inscrito no evento, que receberá o certificado após a apresentação. 

- É proibida a apresentação por terceiros (não autores), mesmo que inscritos no evento. 

- Os relatos de experiência terão duração de duas horas, das 13h30 às 15h30, conforme 
a programação do evento. 

- O local das apresentações poderá ser visto nos relatos de experiência aprovados. Os 
autores deverão se dirigir à secretaria do evento para maiores informações. 

- O tempo para o relato de experiência será de 10 minutos com mais 05 minutos para 
debate. O apresentador poderá contar com o auxílio de computador e datashow para 
apresentação em Microsoft Office PowerPoint 2003 e disponibilizadas em pendrive. Não 
serão disponibilizados outros equipamentos como retroprojetor, som, televisão e DVD 
player. 

- SERÁ NECESSÁRIO O TESTE DAS APRESENTAÇÕES COM ANTECEDÊNCIA. Os autores 
deverão se dirigir à secretaria do evento para maiores informações. 

- A organização do evento não se responsabiliza por eventuais problemas de qualquer 
natureza que impeçam a abertura dos arquivos, inclusive incompatibilidade de software, 
presença de vírus e/ou problemas de formato e formatação. 

- O apresentador deverá disponibilizar o arquivo digital da apresentação com 
antecedência para teste, de acordo com as normas da organização do evento. 



 
 
 
 
 

Anexo 19 - Modelos para submissão de trabalhos 
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MODELO PARA RESUMO SIMPLES (INSERIR AQUI O TÍTULO) 
Inserir os nomes dos autores aqui (nome(s) completo(s) do(s) autor(es), em fonte arial 10, alinhados à 

direita, primeiro o sobrenome e os demais nomes a seguir; a separação entre autores deverá ser feita 

com ponto-e-vírgula; descrever na linha abaixo a(s) instituição(ões) e e-mail(s) de cada autor, 

indicados por meio de números sobrescritos, como no exemplo a seguir. Lembramos que serão 

aceitos no máximo 5 autores por trabalho. Espaçamento entre linhas 1,5. 

Barbosa, José Alves Pereira1; Carvalho, Luiza Rodrigues2; Maciel, Roberto Santos3. 
1 Inserir aqui o nome da instituição (fonte arial 10), e-mail do autor. 
2 Inserir aqui o nome da instituição (fonte arial 10), e-mail do autor.  
3 Inserir aqui o nome da instituição (fonte arial 10), e-mail do autor. 

 

Linha Temática nº X: Inserir aqui qual a linha temática no qual se enquadra o 

trabalho (fonte arial 12; espaçamento entre linhas 1,5). 

 

Palavras-chave: inserir aqui 3 a 5 palavras-chave que não constem no título do 

trabalho, separadas por vírgula (fonte arial 12; espaçamento entre linhas 1,5). 

 
 
A modalidade resumo deverá apresentar entre 100 e 300 palavras, em papel 
formato A4, espaçamento 3 cm nas margens superior e esquerda e 2 cm nas 
margens inferior e direita. O corpo do texto deverá ser escrito com fonte arial 12, 
espaçamento entre linhas simples e margens justificadas. Serão aceitos apenas 
arquivos com a extensão .doc do Microsoft Office Word 97-2003. Não serão aceitos 
outros formatos de arquivo. Se desejar destacar uma palavra ou expressão, colo-
que-as entre aspas. Os nomes científicos e palavras estrangeiras deverão ser 
grafados em “itálico”. Utilize p. e não página ou pág e, pp. ao invés de páginas ou 
págs. Utilize unidades de medida com espaço após os números, como por exemplo, 
2,5 mL. Use o símbolo de porcentagem (%) e não “por cento” (por extenso). Junte 
sinal % aos números, como por exemplo, 5% e não 5 %. Usar século XXI (não usar 
século 21). Usar década de 1920 e não década de 20, ou década de vinte. Até o 
número 19 escrever por extenso: um, dois, três etc. A partir do nº 20, colocar o 
número: 20, 21, 22 etc. Nos numerais a partir de mil, grafar por extenso: mil (e não 
1.000), 2 mil, 18 mil, 7 milhões, 1 trilhão (grafia mista). É permitido o envio de no 
máximo três trabalhos como autor principal e/ou colaborador, independente da 
modalidade dos trabalhos. Todo o conteúdo submetido para publicação e 
apresentação deverá obrigatoriamente estar em conformidade com a Lei de Direitos 
Autorais (Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998). A citação devida dos créditos é 
de inteira responsabilidade dos autores. Toda e qualquer figura ou trecho de texto 
utilizado na obra deve estar devidamente acompanhada dos créditos completos. 
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MODELO PARA RESUMO EXPANDIDO (INSERIR AQUI O TÍTULO) 
Inserir os nomes dos autores aqui (nome(s) completo(s) do(s) autor(es), em fonte arial 10, alinhados à 

direita, primeiro o sobrenome e os demais nomes a seguir; a separação entre autores deverá ser feita 

com ponto-e-vírgula; descrever na linha abaixo a(s) instituição(ões) e e-mail(s) de cada autor, 

indicados por meio de números sobrescritos, como no exemplo a seguir. Lembramos que serão 

aceitos no máximo 5 autores por trabalho. Espaçamento entre linhas 1,5. 

Barbosa, José Alves Pereira1; Carvalho, Luiza Rodrigues2; Maciel, Roberto Santos3. 
1 Inserir aqui o nome da instituição (fonte arial 10), e-mail do autor. 
2 Inserir aqui o nome da instituição (fonte arial 10), e-mail do autor.  
3 Inserir aqui o nome da instituição (fonte arial 10), e-mail do autor. 

 

Linha Temática nº X: Inserir aqui qual a linha temática na qual se enquadra o 

trabalho (fonte arial 12; espaçamento entre linhas 1,5). 

 

Palavras-chave: inserir aqui 3 a 5 palavras-chave que não constem no título do 

trabalho, separadas por vírgula (fonte arial 12; espaçamento entre linhas 1,5). 

 

INTRODUÇÃO 

O resumo expandido não é simplesmente um “longo resumo”. Deve incluir 

referências básicas sobre o assunto tratado, comparações com trabalhos já 

publicados e demais aspectos esperados em um documento científico. Os trabalhos 

devem ser escritos de forma clara, direta e compreensível, respeitando as normas 

técnicas do evento. 

A introdução é o início do texto, contendo o tema a ser desenvolvido, exposto com 

muita clareza. Deve apresentar de forma resumida o que vai ser tratado (o tema) e 

como irá ser apresentado. Deverá conter uma justificativa, explicação da importância 

do trabalho realizado, e os objetivos propostos. 

A definição dos objetivos determina o que o autor quer atingir com a realização do 

trabalho. Os objetivos podem ser divididos em objetivos gerais e objetivos 

específicos, a critério do autor. 

A modalidade resumo expandido deverá conter 03 (três) a 04 (quatro) laudas, 

incluindo referências bibliográficas, em papel formato A4, espaçamento 3 cm nas 

margens superior e esquerda e 2 cm nas margens inferior e direita. O corpo do texto 

deverá ser escrito com fonte arial 12; espaçamento entre parágrafos 0, espaçamento 
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entre linhas 1,5 e margens justificadas. O resumo expandido deverá 

obrigatoriamente conter: introdução, metodologia, resultados e discussão, conclusão 

e referências bibliográficas. 

 

METODOLOGIA 

Refere-se à descrição completa dos procedimentos metodológicos que permitem 

justificar, em função do problema pesquisado e dos objetivos definidos. Devem ser 

apresentados dados sobre o período e local onde foi realizado o trabalho, público 

alvo envolvido, técnicas e métodos utilizados, entre outros. 

A metodologia é a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda ação 

desenvolvida para a realização do trabalho. 

É permitido o envio de no máximo três trabalhos como autor principal e/ou 

colaborador, independente da modalidade dos trabalhos. Serão aceitos apenas 

arquivos com a extensão .doc do Microsoft Office Word 97-2003. Não serão aceitos 

outros formatos de arquivo. 

Se desejar destacar uma palavra ou expressão, coloque-as entre aspas. Os nomes 

científicos e palavras estrangeiras deverão ser grafados em “itálico”. Utilize p. e não 

página ou pág e, pp. ao invés de páginas ou págs. Utilize unidades de medida com 

espaço após os números, como por exemplo, 2,5 mL. Use o símbolo de 

porcentagem (%) e não “por cento” (por extenso). Junte sinal % aos números, como 

por exemplo, 5% e não 5 %. Usar século XXI (não usar século 21). Usar década de 

1920 e não década de 20, ou década de vinte. Até o número 19 escrever por 

extenso: um, dois, três etc. A partir do nº 20, colocar o número: 20, 21, 22 etc. Nos 

numerais a partir de mil, grafar por extenso: mil (e não 1.000), 2 mil, 18 mil, 7 

milhões, 1 trilhão (grafia mista). 

A citação de textos, livros, publicações e sites utilizados na elaboração do trabalho e 

referências bibliográficas deverão ser feitos de acordo com as normas da ABNT 

(NBR 6023/2002). Havendo dúvidas, consulte o site <www.abnt.org.br>. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados devem ser apresentados de forma objetiva, exata e lógica, mas 

devidamente descritos. Os resultados devem ser discutidos conforme forem 

apresentados, à luz da literatura citada e da abordagem teórica adotada pelo autor. 
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A discussão é uma das partes mais importantes do trabalho cuja finalidade é 

discutir, interpretar e analisar os resultados, tendo em vista demonstrar que as 

hipóteses, quando colocadas de maneira explícita, foram verificadas e que os 

objetivos propostos foram atingidos. 

A discussão deve restringir-se aos dados obtidos e aos resultados alcançados, 

enfatizando os novos e importantes aspectos observados e discutindo as 

concordâncias e divergências com outros achados já publicados. 

Os trabalhos que envolvam a utilização e/ou manipulação de animais deverão 

obrigatoriamente estar de acordo com a Lei nº 11.794/2008, que estabelece 

procedimentos para o uso científico de animais, regulamentada pelo Decreto nº 

6.899/2009. 

Todo o conteúdo submetido para publicação e apresentação deverá 

obrigatoriamente estar em conformidade com a Lei de Direitos Autorais (Lei nº 

9.610, de 19 de fevereiro de 1998). A citação devida dos créditos é de inteira 

responsabilidade dos autores. Toda e qualquer figura ou trecho de texto utilizado na 

obra deve estar devidamente acompanhada dos créditos completos (após a coleta 

da autorização de uso dos proprietários dos direitos autorais). A obtenção de tal 

autorização é da exclusiva responsabilidade dos autores. 

 

CONCLUSÃO 
A conclusão é uma proposição final, à qual se chega após a consideração de 

evidências, argumentos ou premissas. A conclusão deve ser sucinta e retomar a 

ideia principal, desenvolvida no texto, de forma convincente. A conclusão deve 

conter a síntese de tudo o que foi apresentado no texto, e não somente em relação 

às ideias apresentadas no último parágrafo do desenvolvimento. 

A conclusão é a apresentação da visão geral do assunto tratado, portanto pode-se 

remeter ao tema que foi apresentado na introdução e/ou no desenvolvimento, 

relembrando a redação como um todo. 

Pode-se também apresentar possíveis soluções para os problemas expostos no 

desenvolvimento, buscando prováveis resultados, trabalhando com a 

conscientização geral. 
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Os resumos expandidos deverão ser apresentados por meio de painel, na data e 

local indicados pela organização do evento. Verificar as normas de apresentação no 

site do evento. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Use esse espaço para listar as referências citadas no texto. Deverá seguir o estilo 

indicado na Norma ABNT, NBR 6023/2002. EXEMPLOS e MODELOS básicos estão 

indicados abaixo. 

CARVALHO, I. C. M. A invenção ecológica: narrativas e trajetórias da educação 

ambiental no Brasil. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 2001 

GADOTTI, M. A carta da terra, o tratado de educação ambiental e a educação para 

o desenvolvimento sustentável. In: CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL, 5, 2006, Joinville. Anais... Rio de Janeiro: Associação 

Projeto Roda Viva, 2007. 

SORRENTINO, M. Educação ambiental e universidade: um estudo de caso. 1995. 

Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 1995. 

TOZONI-REIS, M. F. C. Educación ambiental y paradigmas em transición. Tópicos 

en Educación Ambiental. Guadalajara, México: Universidad de Guadalajara, v. 5, n. 

14, p.75-86, 2006. 

 

 

 

 

 

(LEMBRAMOS QUE O RESUMO EXPANDIDO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE 

TER 03 A 04 LAUDAS) 
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MODELO PARA TRABALHO COMPLETO (INSERIR AQUI O TÍTULO) 
Inserir os nomes dos autores aqui (nome(s) completo(s) do(s) autor(es), em fonte arial 10, alinhados à 

direita, primeiro o sobrenome e os demais nomes a seguir; a separação entre autores deverá ser feita 

com ponto-e-vírgula; descrever na linha abaixo a(s) instituição(ões) e e-mail(s) de cada autor, 

indicados por meio de números sobrescritos, como no exemplo a seguir. Lembramos que serão 

aceitos no máximo 5 autores por trabalho. Espaçamento entre linhas 1,5. 

Barbosa, José Alves Pereira1; Carvalho, Luiza Rodrigues2; Maciel, Roberto Santos3. 
1 Inserir aqui o nome da instituição (fonte arial 10), e-mail do autor. 
2 Inserir aqui o nome da instituição (fonte arial 10), e-mail do autor.  
3 Inserir aqui o nome da instituição (fonte arial 10), e-mail do autor. 

 

Linha Temática nº X: Inserir aqui qual a linha temática na qual se enquadra o 

trabalho (fonte arial 12; espaçamento entre linhas 1,5). 

 

Palavras-chave: inserir aqui 3 a 5 palavras-chave que não constem no título do 

trabalho, separadas por vírgula (fonte arial 12; espaçamento entre linhas 1,5). 

 

RESUMO 
O resumo do trabalho completo deverá conter de 100 a 300 palavras. O resumo 

deverá conter breve introdução sobre o assunto, descrição dos materiais e métodos 

utilizados, síntese dos resultados (parciais ou finais) e conclusões. Deve ser breve e 

com estrutura textual coesa e coerente. 

 

INTRODUÇÃO 

Os trabalhos devem ser escritos de forma clara, direta e compreensível, respeitando 

as normas técnicas do evento. 

A introdução é o início do texto, contendo o tema a ser desenvolvido, exposto com 

muita clareza. Deve apresentar de forma resumida o que vai ser tratado (o tema) e 

como irá ser apresentado. Deverá conter uma justificativa, explicação da importância 

do trabalho realizado, e os objetivos propostos.  

A definição dos objetivos determina o que o autor quer atingir com a realização do 

trabalho. Os objetivos podem ser divididos em objetivos gerais e objetivos 

específicos, a critério do autor. 
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A modalidade resumo expandido deverá conter 10 (dez) a 12 (doze) laudas, 

incluindo referências bibliográficas, em papel formato A4, espaçamento 3 cm nas 

margens superior e esquerda e 2 cm nas margens inferior e direita. O corpo do texto 

deverá ser escrito com fonte arial 12; espaçamento entre parágrafos 0, espaçamento 

entre linhas 1,5 e margens justificadas. O trabalho completo deverá obrigatoriamente 

conter: resumo (de 100 a 300 palavras), introdução, metodologia, resultados e 

discussão (será aceito a inclusão de figuras, gráficos e tabelas distribuídas ao longo 

do texto; máximo quatro), conclusão e referências bibliográficas. Cada um desses 

títulos deverão ser escritos em letras maiúsculas, em fonte arial 12, em negrito e 

alinhado à esquerda. 

 

METODOLOGIA 
Refere-se à descrição completa dos procedimentos metodológicos que permitem 

justificar, em função do problema pesquisado e dos objetivos definidos. Devem ser 

apresentados dados sobre o período e local onde foi realizado o trabalho, público 

alvo envolvido, técnicas e métodos utilizados, entre outros. 

A metodologia é a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda ação 

desenvolvida para a realização do trabalho. 

Serão aceitos apenas arquivos com a extensão .doc do Microsoft Office Word 97-

2003. Não serão aceitos outros formatos de arquivo. 

Se desejar destacar uma palavra ou expressão, coloque-as entre aspas. Os nomes 

científicos e palavras estrangeiras deverão ser grafados em “itálico”. Utilize p. e não 

página ou pág e, pp. ao invés de páginas ou págs. Utilize unidades de medida com 

espaço após os números, como por exemplo, 2,5 mL. Use o símbolo de 

porcentagem (%) e não “por cento” (por extenso). Junte sinal % aos números, como 

por exemplo, 5% e não 5 %. Usar século XXI (não usar século 21). Usar década de 

1920 e não década de 20, ou década de vinte. Até o número 19 escrever por 

extenso: um, dois, três etc. A partir do nº 20, colocar o número: 20, 21, 22 etc. Nos 

numerais a partir de mil, grafar por extenso: mil (e não 1.000), 2 mil, 18 mil, 7 

milhões, 1 trilhão (grafia mista). 

A citação de textos, livros, publicações e sites utilizados na elaboração do trabalho e 

referências bibliográficas deverão ser feitos de acordo com as normas da ABNT 

(NBR 6023/2002). Havendo dúvidas, consulte o site <www.abnt.org.br>. É permitido 
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o envio de no máximo três trabalhos como autor principal e/ou colaborador, 

independente da modalidade dos trabalhos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados devem ser apresentados de forma objetiva, exata e lógica, mas 

devidamente descritos. Os resultados devem ser discutidos conforme forem 

apresentados, à luz da literatura citada e da abordagem teórica adotada pelo autor. 

A discussão é uma das partes mais importantes do trabalho cuja finalidade é 

discutir, interpretar e analisar os resultados, tendo em vista demonstrar que as 

hipóteses, quando colocadas de maneira explícita, foram verificadas e que os 

objetivos propostos foram atingidos. 

A discussão deve restringir-se aos dados obtidos e aos resultados alcançados, 

enfatizando os novos e importantes aspectos observados e discutindo as 

concordâncias e divergências com outros achados já publicados. 

Poderão ser incluídas até quatro figuras ou tabelas no corpo do texto. Temas, 

figuras, e tabelas, quando numerados e dentro do texto, devem ser grafados com a 

primeira letra maiúscula. 

São chamadas de figuras todas as fotografias, desenhos científicos, tiras em 

quadrinhos, telas de sites, entre outras representações gráficas. As imagens e 

fotografias deverão apresentar a seguinte configuração de imagem: resolução = 300 

dpi; extensão = “.jpg”; e preferencialmente tamanho = 10x15 cm. As figuras deverão 

obrigatoriamente possuir legenda na parte inferior, contendo breve descrição do que 

está sendo demonstrado e os créditos. Como exemplo de figura, temos uma imagem 

(Figura 1) e um gráfico (Figura 2). 

As tabelas deverão obrigatoriamente possuir título, colocado na parte superior delas 

(exemplo: Tabela 1). 

Empregue ponto final nas legendas de figuras, mas não nos títulos de tabelas. As 

figuras e tabelas deverão obrigatoriamente estar centralizadas. 

Os trabalhos que envolvam a utilização e/ou manipulação de animais deverão 

obrigatoriamente estar de acordo com a Lei nº 11.794/2008, que estabelece 

procedimentos para o uso científico de animais, regulamentada pelo Decreto nº 

6.899/2009. 
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Figura 1 – Audiência pública realizada no município de Sonora-MS 

no dia 12 de março de 2009 (Fonte: Imasul). 
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Figura 2 – Número de participantes de audiências públicas realizadas em fevereiro 

de 2010 em Mato Grosso do Sul, por município. 

 

Tabela 1 – Classificação das categorias propostas 

Tipo Classificação Resultado 

Descrição Classe 10 

Descrição Classe 2 

Descrição Classe 3 

Descrição Classe 7 
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Todo o conteúdo submetido para publicação e apresentação deverá 

obrigatoriamente estar em conformidade com a Lei de Direitos Autorais (Lei nº 

9.610, de 19 de fevereiro de 1998). A citação devida dos créditos é de inteira 

responsabilidade dos autores. Toda e qualquer figura ou trecho de texto utilizado na 

obra deve estar devidamente acompanhada dos créditos completos (após a coleta 

da autorização de uso dos proprietários dos direitos autorais). A obtenção de tal 

autorização é da exclusiva responsabilidade dos autores. 

 

CONCLUSÃO 
A conclusão é uma proposição final, à qual se chega após a consideração de 

evidências, argumentos ou premissas. A conclusão deve ser sucinta e retomar a 

ideia principal, desenvolvida no texto, de forma convincente. A conclusão deve 

conter a síntese de tudo o que foi apresentado no texto, e não somente em relação 

às ideias apresentadas no último parágrafo do desenvolvimento. 

A conclusão é a apresentação da visão geral do assunto tratado, portanto pode-se 

remeter ao tema que foi apresentado na introdução e/ou no desenvolvimento, 

relembrando a redação como um todo. 

Pode-se também apresentar possíveis soluções para os problemas expostos no 

desenvolvimento, buscando prováveis resultados, trabalhando com a 

conscientização geral. 

Os trabalhos completos deverão ser apresentados oralmente na data e local 

indicados pela organização do evento. Verificar as normas de apresentação no site 

do evento. 
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Use esse espaço para listar as referências citadas no texto. Deverá seguir o estilo 

indicado na Norma ABNT, NBR 6023/2002. EXEMPLOS e MODELOS básicos estão 

indicados abaixo. 
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GADOTTI, M. A carta da terra, o tratado de educação ambiental e a educação para 
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Projeto Roda Viva, 2007. 
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Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São 
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(LEMBRAMOS QUE O TRABALHO COMPLETO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE 

TER 10 A 12 LAUDAS) 
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MODELO DE RELATO DE EXPERIÊNCIA (INSERIR AQUI O TÍTULO) 
Inserir os nomes dos autores aqui (nome(s) completo(s) do(s) autor(es), em fonte arial 10, alinhados à 

direita. 

Contatos do autor principal: e-mail, telefone e instituição (quando houver). 

 

 
Consiste no relato de atividades pontuais ou duradouras realizadas sem a rigidez 
sistemática do projeto científico, mas com metodologias e resultados ainda que 
empíricos passíveis de serem compartilhados. 
O relato deverá ser apresentado em até 2 (duas) páginas, em papel formato A4, 
espaçamento 3 cm nas margens superior e esquerda e 2 cm nas margens inferior e 
direita. O corpo do texto deverá ser escrito com fonte arial 12, espaçamento entre 
linhas simples e margens justificadas. Serão aceitos apenas arquivos com a 
extensão .doc do Microsoft Office Word 97-2003. Não serão aceitos outros formatos 
de arquivo. Se desejar destacar uma palavra ou expressão, coloque entre aspas. Os 
nomes científicos e palavras estrangeiras deverão ser grafados em “itálico”. É 
permitido o envio de no máximo três relatos como autor principal e/ou colaborador. 
Todo o conteúdo submetido para publicação e apresentação deverá 
obrigatoriamente estar em conformidade com a Lei de Direitos Autorais (Lei nº 
9.610, de 19 de fevereiro de 1998). Toda e qualquer figura ou trecho de texto 
utilizado na obra deve estar devidamente acompanhada dos créditos completos. 
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PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 
 
07h00 às 12h00 (em frente ao auditório do bloco C)  
Credenciamento e entrega de material 

08h30 às 08h45 (auditório do bloco C) – Apresentação Cultural  
Coral dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul 

08h45 às 09h40 (auditório do bloco C)  
Abertura Oficial 
PADRE JOSÉ MARINONI  
Reitor da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) 

 
ROBERVAL ANGELO FURTADO 
Superintendente de Políticas de Educação da Secretaria de Estado de Educação (SED) 

LORIVALDO ANTÔNIO DE PAULA 
Gerente de Desenvolvimento e Modernização do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do 
Sul (Imasul) 

JOSÉ VICENTE DE FREITAS 
Coordenador Geral de Educação Ambiental do Ministério de Educação (MEC) 

NILO SÉRGIO DE MELO DINIZ 
Diretor de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

09h45 às 10h40 (auditório do bloco C) – Conferência de Abertura  
A Educação Ambiental como Instrumento de Políticas Públicas 

GENEBALDO FREIRE - Doutor (PhD) em Ecologia, UnB, Brasília, DF 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) 

10h45 às 11h50 (auditório do bloco C) – Palestra  
13 Anos da Política Nacional de Educação Ambiental 
Ministério do Meio Ambiental (MMA) 
Nilo Sérgio de Melo Diniz - Diretor de Educação Ambiental do MMA 

Ministério de Educação (MEC) 
José Vicente de Freitas - Coordenador Geral de Educação Ambiental do MEC 

Mediador: Lorivaldo Antônio de Paula - Gerente de Desenvolvimento e 
Modernização do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) 

  13h00 às 13h20 (piso térreo do bloco C) – Apresentação Cultural 
Música regional: dupla de estudantes da Escola Estadual João Carlos Flores 

  13h30 às 15h30 (auditórios do bloco A e C) – Apresentação Oral 
Apresentação de trabalhos completos 

  13h30 às 15h30 (salas de aula no bloco A) – Apresentação Oral 
Relatos de experiência 

  13h30 às 18h00 (saída do ônibus na UCDB - Av. Tamandaré) – Visita Técnica 
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Visita técnica ao Centro de Educação Ambiental Polonês (CEA Polonês) - inscrição 
na secretaria do evento (piso superior do bloco C) - Vagas limitadas! 

  13h30 às 15h30 (sala de aula do bloco A) – Reunião Técnica 
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 

  15h30 às 17h30 (piso térreo do bloco A) – Apresentação de Painel 
Apresentação de resumos e resumos expandidos 

  15h30 às 17h30 (sala de aula do bloco A) 
Feira de trocas 

  (piso térreo do bloco A) – Atividades Paralelas 
Exposição de produtos e serviços desenvolvidos pelos patrocinadores 

Divulgação de livros e publicações 

Exposição de fotografia amadora 

08 de agosto de 2012 (quarta-feira) 

08h00 às 10h00 (auditório do bloco A) – Mesa Redonda 01  
Educação Ambiental em Unidades de Conservação 
Educação Ambiental em Unidades de Conservação pelo Ecoturismo Aquático 
Alexandre de Gusmão Pedrini - Professor associado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
- Diretor da Sociedade Brasileira de Ecoturismo e facilitar da Rede Estadual de Educação 
Ambiental do Estado do Rio de Janeiro (REARJ) 

A Educação Ambiental como Força Local para a Apropriação Social de Unidades de 
Conservação: A Experiência de Costa Rica/MS 
Wilson Matheus -  Secretário Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura de Costa 
Rica/MS 

Educação Ambiental e Ecoturismo no Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira: 
Conectando Natureza, Visitante e Comunidade Local 
Clayton Ferreira Lino - Presidente do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica 

Mediador: Sylvia Torrecilha - Gerência de Unidades de Conservação do Instituto de 
Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) 

08h00 às 08h15 (auditório do bloco B) – Apresentação Cultural  
Teatro "Cervo do Pantanal" (Cesp)  
08h15 às 08h45 (auditório do bloco B) – Mesa Redonda 2 

 
Senai Meio Ambiente - Casos de Sucesso da Indústria de Mato 
Grosso do Sul 
Rede Senai Meio Ambiente (apresentação de vídeo institucional) 

Educação Ambiental no Senai – Cursos de EaD 
Maíse Giacomelli - Coordenadora do Núcleo de Educação a Distância 

Projeto de Inovação: Ceramitelha - Inovação e Contribuição Ambiental 
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Natel Henrique Farias de Moraes - Empresário 

Projeto/SESI/INFLEX - Carbono Zero 
Douglas Macente – Técnico do LabSenai Meio Ambiente 

Mediador: Paulo Pereira de Souza - Coordenador LABSenai Meio Ambiente 

08h00 às 08h15 (auditório do bloco C) – Apresentação Cultural  
Teatro de bonecos "O HOMEM E O MEIO AMBIENTE" (Polícia Militar Ambiental – 
PMA) 

08h15 às 10h00 (auditório do bloco C) – Mesa Redonda 3  
Educação Ambiental em Espaços Escolarizados 
Secretaria Estadual de Educação (SED) 
Roberval Angelo Furtado - Superintendente de Políticas de Educação 

Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande (Semed) 
Prof.ª Msc. Michelle Bittar Nobre 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) 
Prof.ª Dra. Ângela Maria Zanon 

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) 
Prof.º João Mianutti 

Mediador: Prof.° Msc. Kwok Chiu Cheung - UCDB 

10h00  às 10h15 (auditório do bloco A) - Apresentação Cultural  
Grupo Musical Aves Pantaneiras 

10h15 às 11h45 (auditório do bloco A) – Mesa Redonda 4  
A Educação Ambiental no Âmbito dos Recursos Hídricos 
Gestão Participativa em Recursos Hídricos  

Angélica Haralampidou – Gerente da Gerência de Recursos Hídricos do Instituto de Meio 
Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) 

Águas Guariroba 
Willian Carvalho - Gestor de Projetos Sociais e Comunitário da Àguas de Guariroba 

Projeto Cultivando Água Boa 
Nelton Miguel Friedrich – Diretor de Coordenação de Meio Ambiente da Itaipu Binacional 

Agência Nacional de Águas (ANA) 
Luis Gustavo Miranda Mello - Gerente de Capacitação – GECAP/SAG 

Mediador: José Carlos Barbosa – Presidente da Sanesul 

10h00 às 10h15 (auditório do bloco C) – Apresentação Cultural  
Coral da Universidade da Melhor Idade da Universidade Católica Dom Bosco 
(UMI/UCDB) 

10h15 às 11h45 (auditório do bloco C) – Mesa Redonda 5  
Responsabilidade Sócio-Ambiental das Empresas no Estado de 
Mato Grosso do Sul utilizando a Educação Ambiental 
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Cesp - Companhia Energética de São Paulo 
Claudio Luiz Peretti – Gerente de divisão de Gerenciamento Ambiental de Reservatórios 

Fibria Celulose S/A 
Umberto Caldeira Cinque - Gerente Geral de Meio Ambiente Industrial 

ETH Bioenergia 
Antonio Ailton Andrade - Gerente de Pessoas e Administração do Polo MS 

Copagaz 
Cláudio Teodoro - Engenheiro Ambiental da Copagaz 
Mediador: Ana Maria Rosa – Associação dos Engenheiros Ambientais e Sanitaristas 
de Mato Grosso do Sul (Aesa/MS) 

  13h30 às 17h30 (salas de aula bloco A) 
Minicursos e oficinas 

  13h30 às 18h00 (saída do ônibus na UCDB - Av. Tamandaré) – Visita Técnica 
Visita técnica ao Centro de Educação Ambiental Polonês (CEA Polonês) - inscrição 

na secretaria do evento (piso superior do bloco C) - Vagas limitadas! 

  (piso térreo do bloco A) – Atividades Paralelas 
Exposição de produtos e serviços desenvolvidos pelos patrocinadores 

Divulgação de livros e publicações 

Exposição de Fotografia Amadora 

09 de agosto de 2012 (quinta-feira) 

08h00 às 08h15 (auditório do Bloco C) – Apresentação cultural  
Coral da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) 

08h15 às 10h00 (auditório do Bloco C) – Mesa redonda 6  
Educação Ambiental em Espaços Não Escolarizados 

A Educação Ambiental  em Órgãos Ligados ao Sisnama 
Major Ednilson Paulino Queiroz - Polícia Militar Ambiental de MS (PMA) 

A Educação Ambiental em Órgãos Colegiados 
Rodrigo Motta - Membro do Comitê Sul-Mato-Grossense para Rio + 20 

A Educação Ambiental em Órgãos Municipais 
Juliana Casadei - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur) 

As Redes Como Instrumento de Educação Ambiental 
Heitor Medeiros - Rede Brasileira de Educação Ambiental (Rebea) 

Mediador: Liliane Lacerda - Instituto das Águas da Serra da Bodoquena (Iasb) 

08h00 às 08h15 (auditório do Bloco B) – Apresentação cultural   
Performance Poética com Isac Zampiere “A Geografia da Poesia” 

08h15 às 09h50 (auditório do Bloco B) – Mesa Redonda 7   



 
 
 
 

 121 

Educação Ambiental: Estratégias de Mobilização e o 
Comprometimento da Sociedade Civil 

A Pegada Ecológica como Ferramenta de Mobilização da Sociedade Civil 
Terezinha Martins - Analista de Programa de Conservação no WWF-Brasil, Bióloga com atuação 
em Educação Ambiental 

Atuação da Ordem dos Advogados do Brasil quanto à Educação Ambiental junto à 
Sociedade Civil no Mato Grosso do Sul 
Helena Clara Kaplan -  Advogada OAB/MS 12.326 Educadora Ambiental e Presidente da 
Comissão do Meio Ambiente da OAB/MS. Secretária-Geral da Comissão OAB vai à Escola 

Sociedade Civil frente aos desafios da Estratégia Nacional de Comunicação e 
Educação Ambiental em Unidades de Conservação no Mato Grosso do Sul 
Simone Mamede - Pesquisadora e Educadora Ambiental do Instituto Mamede de Pesquisa 
Ambiental e Ecoturismo 

Educação, Cidadania, Meio Ambiente e suas Inter-relações na Perspectiva Indígena 

Anastácio Peralta - Líder do Conselho Aty Guassu Guarani-Kaiowa 

Mediadora: Simone Mamede - Instituto Mamede 

10h00 às 10h15 (auditório do Bloco C) – Apresentação cultural   
Teatro "Cervo do Pantanal" (Cesp) 

 
10h15 às 12h00 (auditório do Bloco C) – Mesa Redonda 8  
Política e Ações de Educação Ambiental nos Estados, 
Experiências e Desafios 
Mato Grosso 
Vânia Márcia César Guedes Montalvão – Superintendente de Educação Ambiental / Sema 

Ceará 
Maria José de Sousa Holanda –  Coordenadora de Educação Ambiental e Articulação Social do 
Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente (Conpam) 

Rio de Janeiro 
Lara Moutinho da Costa - Superintende de Educação Ambiental do Instituto Estadual do 
Ambiente (Inea) 

Mato Grosso do Sul 
Lorivaldo Antônio de Paula – Gerente de Desenvolvimento e Modernização do Instituto de Meio 
Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) 

Mediador: Deputado Márcio Monteiro – Presidente da Comissão de Meio Ambiente 
da Assembléia 

  13h30 às 17h00 (salas de aula) – Trabalho em Grupo 

Oficina Estadual para Construção da Política Estadual de 
Educação Ambiental 

Apresentação da metodologia da consulta pública realizada em MS 
Trabalhos em grupo nas salas de aula, separadas por temática 
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01. MINICURSO: Clubinho Guardiões da Vida 

Ministrante: Geane Cristina de Sousa Menezes (Associação de Proteção a Vida) 

Ministrante: Ezoleide Pires Dias Teixeira (Associação de Proteção a Vida) 

Monitor: Ana Melissa Yulle Rosa (Associação de Proteção a Vida) 

Monitor: Inah Sabatel (Associação de Proteção a Vida) 

Linha Temática: 3     Carga horária: 4h     Nº de Vagas: 30 

Público Alvo: Adolescentes e adultos 

 

02. MINICURSO: Educação Ambiental Chegou a Minha Escola: Oficinas 

Temáticas e Lúdicas 

Ministrante: Eveny Cristiane Lino Parrela (15º Batalhão de PMA) 

Ministrante: Ariane Zanirato Contini (15º Batalhão de PMA) 

Monitor: Claudeir Mikoleite (15º Batalhão de PMA) 

Monitor: Vilson Silva de Souza (15º Batalhão de PMA) 

Linha Temática: 3     Carga horária: 4h     Nº de Vagas: 30 

Público Alvo: Estudantes, professores e participantes do evento. 

 

03. MINICURSO: Metodologia de Pesquisa em Educação Ambiental para 

Sociedades Sustentáveis 

Ministrante: Alexandre de Gusmão Pedrini (UERJ) 

Linha Temática: 1     Carga horária: 4h     Nº de Vagas: 40 

Público Alvo: Acadêmicos, pesquisadores e professores. 

 

04. MINICURSO: Ordem Chiroptera: Biologia e Importância Ambiental 

Ministrante: Profª. Ma. Elaine Aparecida Carvalho dos Anjos (UCDB) 

Monitores: Mariana Pires Veiga Martins e Luciano Brasil Martins de Almeida (UCDB) 

Linha Temática: 1     Carga horária: 4h     Nº de Vagas: 20 

Público Alvo: Acadêmicos de Cursos nas áreas de Ciências Biológicas e Agrárias. 

Profissionais de diferentes áreas do conhecimento. 

 

05. MINICURSO: Pantanal: Produzindo com Sustentabilidade 

Ministrante: Prof. Dr. Julio Cesar de Souza (UFMS - Campus Aquidauana) 

Monitor : Luiz Felipe Pereira Mendes e Devanilda de Oliveira Furtado (CPAQ/UFMS) 

Linha Temática: 1     Carga horária: 4h     Nº de Vagas: 40 
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Público Alvo: Alunos de graduação; pesquisadores; professores; demais interessados no 

tema "Produção sustentável no Pantanal". 

 

06. MINICURSO: Planejamento e Implantação de Trilhas Interpretativas em 

Unidades de Conservação 

Ministrante: Edmur Lavezo Gomes (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) 

Linha Temática: 4     Carga horária: 4h     Nº de Vagas: 30 

Público Alvo: Acadêmicos de biologia, turismo, geografia e outras áreas afins, guias de 

turismo, educadores ambientais e outros profissionais de áreas afins que atuam com uso 

público de áreas protegidas. 

 

07. OFICINA: A Utilização de Stop Motion na Sensibilização Ambiental 

Ministrante: José Flavio Rodrigues Siqueira (SED) 

Ministrante: Cintia Bezerra Possas (Coletivo Jovem) 

Linha Temática: 2     Carga horária: 2h     Nº de Vagas: 15 

Público Alvo: Professores, estudantes, acadêmicos e interessados no uso dessa 

modalidade de vídeo. 

 

08. OFICINA: Aprendizado Sequencial: Etapas para uma Percepção Ambiental 

Consciente 

Ministrante: Marilizi Duarte de Oliveira (Instituto das Águas da Serra da Bodoquena – 

IASB) 

Ministrante: Liliane Lacerda (Instituto das Águas da Serra da Bodoquena – IASB) 

Monitor: Nadiani dos Santos Pereira (Instituto das Águas da Serra da Bodoquena – 

IASB) 

Monitor: Alain Nucci Fernandes (UFGD) 

Linha Temática: 3     Carga horária: 3h     Nº de Vagas: 25 

Público Alvo: Profissionais de recreação, monitores e guias ambientais, técnicos em meio 

ambiente, professores, estudantes e áreas afins. 

 

09. OFICINA: Concepção e Realização Coletiva de Trilhas Interpretativas 

Interdisciplinares 

Ministrante: Luiz Eugenio de Arruda (UFMS) 

Ministrante: Nelson Oliveira da Cunha (UFMS) 

Monitores: Simão Rosa e Átila Dias Camargo (UFMS) 
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Linha Temática: 3     Carga horária: 4h     Nº de Vagas: 20 

Público Alvo: Acadêmicos, pesquisadores, professores, estudantes, proprietários rurais, 

membros de comunidades tradicionais (indígenas, quilombolas, pescadores). 

 

10. OFICINA: Confecção de Brinquedos com Material Reciclável: Uma Proposta 

Elaborada para a Conscientização Ambiental 

Ministrante: Fernanda Soares Junglos (UEMS) 

Monitor: Francisco Tiago Alves da Silva (UEMS) 

Monitor: Mário Soares Junglos (UEMS) 

Linha Temática: 2     Carga horária: 4h     Nº de Vagas: 15 

Público Alvo: Professores e acadêmicos de cursos de licenciatura. 

 

11. OFICINA: Confecção de Mudas Artesanais: Mini Viveiros Caseiros 

Ministrante: Adma Aparecida da Costa (SANESUL / UNOPAR / ONG- ANB) 

Linha Temática: 3     Carga horária: 4h     Nº de Vagas: 30 

Público Alvo: Interessados em confeccionar mudas de diversas espécies de forma 

artesanal. 

 

12. OFICINA: Horta em Casa & Vida Saudável 

Ministrantes: Bárbara Rodrigues Layoun e Vanessa Couto Soares (Fundação Mokiti 

Okada - Secretaria de Agricultura Natural) 

Monitor: Carlos Eduardo Gomes Figueiredo (Fundação Mokiti Okada - Secretaria de 

Agricultura Natural) 

Linha Temática: 1     Carga horária: 2h     Nº de Vagas: 50 

Público Alvo: Público em geral que tenha interesse em conhecer o manejo agroecológico 

da Agricultura Natural para as práticas de horta caseira no solo ou suspensa e de uma 

vida mais saudável. 

 

13. OFICINA: Mata Ciliar e o Recurso Hídrico – Teorias Práticas Educativas 

Ministrante: Cristina Cunha Garcia (CESP) 

Monitor: Herculis Domingues Douradinho (CESP) 

Linha Temática: 2     Carga horária: 3h     Nº de Vagas: 35 

Público Alvo: Docentes do ensino infantil, fundamental e médio, multiplicadores, 

formadores de opinião, profissionais da área ambiental. 
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14. OFICINA: Montagem de Aquecedor Solar com Aproveitamento de Materiais 

Recicláveis 

Ministrante: Angela A. S. T. Delben e Felipe Von Onselen (UFMS) 

Monitores: Patrícia M. Pereira, Natalia Barrios da Vila, Henrique Raphael Coleto e Wagner 

Rocomora (UFMS) 

Linha Temática: 1     Carga horária: 4h     Nº de Vagas: 20 

Público Alvo: Pessoas com mais de 13 anos de idade. 

 

15. OFICINA: Morcegos como Ferramenta de Educação ambiental 

Ministrante: Jaire Marinho Torres (UCDB) 

Monitores: Ana Carolina Marchewicz e Marcelo Bastos Rezende (UCDB) 

Linha Temática: 2     Carga horária: 4h     Nº de Vagas: 20 

Público Alvo: Acadêmicos de Licenciatura e Professores da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental. 

 

16. OFICINA: Oficina de Materiais Recicláveis 

Ministrante: Nayara Vasconcelos Estrabis (UCDB) 

Ministrante: Tiago Batista Ramalho (UCDB) 

Monitor: Adrielly Romão de Oliveira (UCDB) 

Monitor: Lúcia Dias Pereira (UCDB) 

Monitor: Ruhan Charles da Silva Lima (UCDB) 

Linha Temática: 4     Carga horária: 3h     Nº de Vagas: 30 

Público Alvo: Toda a comunidade. 

 

17. VISITA TÉCNICA: Apresentação do Projeto Centro de Educação Ambiental – 

CEA Polonês 

Ministrante: Fernanda Guazina Kolaceke (SEMADUR) 

Ministrante: Mara Calvis (UBE/MS – União Brasileira de Escritores/MS) 

Ministrante: Heitor Simões (UBE/MS – União Brasileira de Escritores/MS) 

Ministrante: Lucilene Bigatão (Associação Florescer do Cerrado) 

Ministrante: Julio Lima Vera (SEMADUR) 

Linha temática: 4     Carga horária: 3h e 30min     Nº de vagas: 40 

Público Alvo: Acadêmicos, professores e pesquisadores. 

   


