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MOSTRA ECO-CIENTÍFICA  
                                                     EDIÇÃO 2016 

 

A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Picos - SEMAM, através do 

Departamento de Educação Ambiental, torna público o Edital que regulamenta a 

apresentação de trabalhos científicos durante a Semana do Meio Ambiente 2016. O 

objetivo é estimular a produção e pesquisa científica com a temática ambiental. A mostra 

faz parte das atividades alusivas a 2ª EXPO PICOS AMBIENTAL. 

 

1. DAS INFORMAÇÕES SOBRE O VENTO:  

1.1 - TEMA: Meio Ambiente e Sustentabilidade 

1.2 - ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO: Ciências da Natureza, Ciências Humanas, 

Ciências Sociais, Ciências Exatas e Ciências da Saúde. 

1.3  - PÚBLICO´ALVO: Profissionais com devida comprovação acadêmica e 

Acadêmicos de cursos de graduação devidamente matriculados em Instituições de 

Ensino reconhecidos pelo MEC.   

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 As inscrições para apresentação de trabalhos durante a MOSTRA ECO-

CIENTÍFICA 2016 serão realizadas de 18 de ABRIL de 2016 a 13 de MAIO de 2016 na 

sede da SEMAM, localizada no CENTRO ADMINSTRATIVO VALDERMAR RODRIGUES, 

localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 594, 1º Andar, Centro, Picos – Piauí, no horário 

das 08h às 12h. 

2.2 O participante ao efetivar sua inscrição concorda com todas as regras do evento 

explicitadas neste edital. 

2.3 A inscrição no evento concederá participação nas palestras. 
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2.4 O valor da inscrição por trabalho será R$ 20,00 (vinte reais) para estudante e R$ 

30,00 (trinta reais) para profissionais da área. Estes valores compreendem a participação 

na II Expo Picos Ambiental – Semana de Meio Ambiente 2016. 

 

3. DOS TRABALHOS 

  3.1 Considera-se trabalho, para fim deste item, produções bibliográficas ou pesquisa de 

campo que poderão ser apresentadas em forma de banner. 

3.2 Todos os trabalhos serão submetidos a uma comissão técnica para análise. 

3.3 Os participantes que irão submeter trabalhos para avaliação deverão entregar uma 

cópia impressa e outra em CD (PDF) na sede da SEMAM até às 12h do dia 13 de Maio 

de 2016. 

3.4 A lista de divulgação dos trabalhos aprovados será disponibilizada no sítio 

eletrônico do município - www.picos.pi.gov.br. E na sede da SEMAM até o dia 18 de Maio 

de 2016. 

3.5 Não serão aceitos trabalhos enviados após a data prevista. Além disso, também 

não serão aceitos trabalhos publicados em outros eventos. 

3.6 Após a data de encerramento das inscrições, não haverá mais a possibilidade de 

alteração do conteúdo do trabalho. 

3.7 Em casos de reprovação dos trabalhos, não haverá ressarcimento do valor da 

inscrição. 

3.8 A Comissão Julgadora levará em consideração relevância e contribuição do tema, 

originalidade e adequação aos critérios técnicos definidos estabelecidos no presente 

edital. 

 

 

http://www.picos.pi.gov.br./
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4. DAS NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS 

  4.1 Os trabalhos deverão ser escritos na forma de resumo em texto corrido com, no 

máximo, 350 palavras, conforme modelo em anexo. 

 4.2.Todos os membros inscritos para apresentação de trabalhos devem estar 

presentes na exposição do banner. 

4.3 Serão aceitas trabalhos com, no máximo, três (03) autores. 

 

5. DA ELABORAÇÃO DE BANNER 

  5.1 Os banners terão estruturas e dimensões, conforme medidas abaixo: 

 Dimensões Altura - 0,90m x 1,20m. 

 Cabeçalho padrão com brasão da IES e Tema do Evento. 

 Título: fonte arial, negrito, maiúsculo, tamanho 70. 

 Nome dos autores e orientadores: fonte arial, normal, tamanho 40 e de acordo com as 

normas da ABNT.  

 Subtítulo para cada sessão: fonte arial, negrito, tamanho 60.  

 Corpo do texto: fonte arial, normal, tamanho 32, espaçamento 1,5.  

 Conteúdo: Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados e Discussões, Considerações 

Finais e Referências Bibliográficas. 

 Impressão: a impressão do banner deverá ser feita pelo participante. O material utilizado 

na confecção do banner deverá ser lona sintética. 
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6. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

6.1 O participante inscrito no evento aceita que não caberá questionamentos e 

recursos. 

6.2  Somente os trabalhos aprovados poderão ser apresentados no evento. 

6.3 Não será permitida nenhuma alteração no horário estabelecido para as 

apresentações dos trabalhos, exceto se a organização do evento necessitar ajuste de 

horário. 

6.4 O horário de apresentação será divulgado junto ao cronograma do evento. 

 

7. DA SESSÃO DE BANNER 

  7.1 A apresentação dos trabalhos acontecerá entre os dias 23 a 25 de Maio de 2016, 

das 18h às 21h30 durante a 2ª EXPO PICOS AMBIENTAL, conforme cronograma a ser 

divulgado. 

  7.2 O participante deverá permanecer ao lado do banner durante todo o período da 

sessão em que ele participa. É responsabilidade do participante comparecer em data e 

horário definidos pelo cronograma, portando o seu banner.  

 

8. DOS CERTIFICADOS 

8.1. O certificado de participação no evento será disponibilizado exclusivamente na 

semana seguinte ao evento na sede da SEMAM, das 08h às 12h. 

8.2. O certificado será fornecido em formato padrão, sem possibilidades de alteração 

no seu layout, texto, conteúdo e demais propriedades. 

8.3. O certificado será emitido somente para o participante que cumprir rigorosamente 

todas as exigências estabelecidas. 
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  8.4 É de responsabilidade do inscrito registrar sua frequência, não cabendo recursos 

ou reclamações, se não estiver registrada no sistema de controle. 

8.5 Os participantes que apresentarem trabalho irão receber um certificado constando 

04 horas/aula na modalidade pesquisa.  

8.7 Os participantes serão responsáveis pela escrita correta dos seus dados no 

momento da inscrição para que sejam evitados erros na emissão dos certificados. A 

comissão de organização se reserva no direito de não corrigir nenhum certificado. 

 

Picos, Piauí; 13 de Abril de 2016.  

 
 
 

            _________________________________________ 

                                 Dr. GLÁUBER JONNY E SILVA  
      Secretário do M. Ambiente e Recursos Hídricos. 
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ANEXO 

 

Normas para elaboração de resumos da II EXPO PICOS AMBIENTAL – Semana de 

Meio Ambiente 2016. 
 

Os resumos apresentados poderão ser inéditos e originais, mas também serão aceitos 

resumos já apresentados em outros eventos, já que o objetivo principal deste evento é 

mostrar à comunidade picoense e do Vale do Guaribas, o andamento dos projetos e 

trabalhos de cada grupo/instituição de pesquisa da região. 

 

Observações importantes: 

1) Serão aceitos trabalhos com, no máximo, três (03) autores. 

2) Envie um único arquivo, em formato RTF ou Word, conforme o exemplo: "Fulano 

et al INSTITUIÇÃO.rtf" ou, "Fulano et al INSTITUIÇÃO.doc". Ex.: “Soares et al UFPI 

.doc”. 

 

3) O envio do resumo deve ser entregue na Sede da Secretaria de Meio Ambiente – 

SEMAM, no Centro Administrativo Valdemar Rodrigues, Avenida Getúlio Vargas, nº 549, 

Centro, Picos/PI, das 8h ás 12h, até o dia 13 de maio de 2016, impreterivelmente. 

 

4) Os resumos deverão seguir as normas e o roteiro a seguir:  

 

TÍTULO 

[Times New Roman 12, caixa alta, negrito, centralizado] 

 

O título deve constituir uma promessa exata do conteúdo do resumo. Deve ser objetivo 

e curto (não ultrapassar 15 palavras). 

Espaço simples 

(tamanho 10) 

 

AUTORES 

Times New Roman, tamanho 10, caixa alta, centralizado. 

Espaço simples 

(tamanho 10) 

Filiação do (s) autor(es) 

Times New Roman, 

tamanho 10, letras minúsculas, centralizado, e acompanhado dos dados de filiação, 

endereço e-email 

Espaço duplo 

(tamanho 10) 
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TEXTO 

(1) Justificado, em Times New Roman 12; (2) redigido em parágrafo único e com não 

mais que 300 palavras ou 25 linhas; (3) não conter referências bibliográficas, figuras ou 

tabelas. Na última linha deve conter a nominata dos órgãos apoiadores (letras 

maiúsculas) na produção da pesquisa ou na concessão de bolsas, que permitiram a 

realização da pesquisa. Utilize a página a seguir como modelo de formatação: 

 

 

 

 

BIOMECÂNICA DE DECÁPODES E VARIAÇÕES MORFOLÓGICAS DAS 

ASSINATURAS ICNOLÓGICAS, DE ACORDO COM A NATUREZA E A 

CONSISTÊNCIA DO SUBSTRATO 

 

CLAUDIA P. PAZ*, RENATA G. NETTO & PATRICIA BALISTIERI** 

 

PPGeo, UNISINOS, RS, claudia@euler.unisinos.br, nettorg@euler.unisinos.br, 

patricia@euler.unisinos.br 

 

 

Se houver necessidade de mencionar que determinado autor é bolsista de determinada 

agência de fomento, o nome deste deve ser seguido por um asterisco e a informação 

sobre o tipo de bolsa e a sigla da agência deve ir ao final do resumo, logo após o ponto 

final, entre colchetes. No caso de mais de um autor nessa situação no mesmo trabalho, 

deve-se ir aumentando o número de asteriscos até quantos forem necessários e listar 

todos dentro do mesmo colchete, separados por ponto e vírgula. Agências de fomento 

que suportaram a pesquisa, indicações referentes à publicação do texto na íntegra, entre 

outras, também devem estar entre colchetes, ao fim do texto do resumo. Exemplo:   [* 

Bolsista BIC-FAPERGS; ** Bolsista PROSUP/CAPES] 

 

 

 


