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EDITAL 01/2015 - CHAMADA DE TRABALHOS 

II COLÓQUIO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO LITORAL DO PARANÁ - Matinhos (PR) – 26 e 27 de 

junho de 2015. 

 

A Universidade Federal do Paraná – UFPR - Setor Litoral, por meio do curso de Especialização 

em Educação Ambiental com Ênfase em Espaços Educadores Sustentáveis e o Instituto Federal 

do Paraná – IFPR – Paranaguá torna pública as normas que regem as inscrições para 

apresentação de trabalhos no II COLÓQUIO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO LITORAL DO 

PARANÁ.  

 

1. Período de inscrições 

No período de 18/05/2015 a 05/06/2015 estarão abertas as inscrições para apresentação de 

trabalhos. 

   

2. Público alvo 

Professores da educação básica, estudantes de cursos técnicos, graduação e pós-graduação 

poderão submeter resumos resultantes de pesquisas e/ou projetos interventivos sobre o campo 

da educação ambiental. 

 

3. Inscrições 

A ficha de inscrição deverá ser preenchida somente via internet no endereço 

https://docs.google.com/forms/d/1HbwTT13G0YwiFLQ7rZurkhqEPOX5Q0-qIgQlG05xFDo/viewform 

juntamente com o envio do resumo (tanto para apresentação oral quanto pôster) em doc para 

o endereço educacaoambientalufprlitoral@gmail.com  

Obs: Estudantes e outros profissionais que não irão apresentar trabalhos poderão se inscrever 

como ouvintes. 

 

4. Submissão de trabalhos 

 

Para os Estudantes do Curso de Especialização em Educação Ambiental, da UFPR Litoral 

TODOS deverão obrigatoriamente apresentar seus trabalhos na forma de comunicação oral. 
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Outros participantes  

Os trabalhos poderão ser apresentados em forma de pôsteres ou comunicações orais.  

 

3. Normas para elaboração e envio de resumos e pôsteres 

3.1 - Normas para elaboração dos resumos dos trabalhos: 

Os trabalhos devem ser originais. O resumo deve ser escrito na língua portuguesa e dividido em 

título, autoria, corpo do texto e palavras-chave, atendendo às seguintes normas de formatação: 

a. Título: 

Deve ser preciso e informativo. 

Utilize espaçamento simples, letras maiúsculas, fonte Arial 12, negrito e centralizado. 

b. Autores do trabalho submetido: 

Pode-se listar até cinco (5) autores, desde que cada um deles tenha efetivamente contribuído 

na execução do trabalho. No caso dos estudantes do Curso de especialização em Educação 

Ambiental, os autores deverão ser obrigatoriamente o estudante e o(a) orientador(a) do TCC. 

A primeira letra de cada nome/sobrenome deve ser maiúscula (Ex.: Fulano dos Santos e Silva).  

Os autores devem ser separados por vírgula, centralizado, espaçamento simples, fonte Arial 10, 

com chamadas de rodapé enumeradas e em sobrescrito, informando a formação/titulação, 

instituição/vínculo profissional e o endereço eletrônico dos autores. 

c. Corpo do texto do resumo: 

Digitado em fonte Arial, tamanho 10, espaçamento simples, papel A4 (210 x 297 mm) com 

margem superior, inferior, esquerda e direita de 2,0 cm. 

Mínimo de 200 e máximo de 300 palavras. 

Não deve conter tabelas, gráficos, figuras, referências bibliográficas e subtítulos. 

Evitar o uso de abreviações não consagradas e de acrônimos. 

Para melhor visualização das normas da elaboração do texto, veja o modelo de resumo na 

página do evento. 

Não incluir citações. 

O texto deve ser justificado e digitado em parágrafo único contendo: 

Descrever os objetivos do trabalho, os sujeitos envolvidos na intervenção em educação 

ambiental, se o trabalho é de cunho socioambiental ou apenas ambiental, descrever a 

metodologia e as considerações finais. 

d. Palavras-chave 
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No mínimo três (3) e no máximo seis (6) palavras-chave, em ordem alfabética. 

Usar letras minúsculas (com exceção de nomes próprios, nomes científicos e siglas), com 

alinhamento justificado e separadas por vírgulas, espaçamento simples, fonte Arial 10. Não 

podem ser retiradas do título do trabalho. Não devem conter ponto final. 

Atenção: Antes que o resumo seja enviado, sugerimos que os autores façam rigorosa revisão 

gramatical, ortográfica, de digitação, de conteúdo e dos dados da pesquisa, dos campos do 

resumo (incluindo área, título, nomes dos autores e demais dados). Todos os autores e 

orientadores devem ter conhecimento das normas, do conteúdo do resumo e concordar em ter 

seu nome inserido. A correção ortográfica e gramatical é de responsabilidade dos autores. 

 

 

modelo de resumo: 

 

Atividade de intervenção de educação ambiental abordando a 
importância do guará, ave símbolo de Guaratuba 
 
Fulana de Tal, Ciclana de Tal (orientador(a)) 
 
O projeto de intervenção tratou de atividade ambiental em Guaratuba. Essa 
cidade litorânea do Paraná, tem seu nome originado da união de duas palavras 
indígenas, significando “muitos guarás”. A origem do nome da cidade já remete 
à ideia de que neste município a população de guarás foi grande; porém, a 
caça desordenada para comercialização das penas vermelhas e exuberantes 
da ave, considerada uma das mais belas do mundo, bem como a venda e 
consumo dos ovos, colocou a população de guarás do município em extinção 
por um longo período. Apenas na última década a ave retornou aos 
manguezais do município, e como sua população vem se recompondo ano 
após ano, surgiu a necessidade da sensibilização da comunidade local para a 
preservação da espécie para que não haja risco de extinção novamente. Era 
preciso que se desse uma identidade ao guará, e que este pudesse ocupar 
seu espaço como ave símbolo do município de forma efetiva. As atividades de 
intervenção foram realizadas numa escola municipal de Guaratuba, com 
aproximadamente cento e vinte crianças na faixa etária de cinco a dez anos. 
Após a revisão na literatura, ampla pesquisa e fundamentação teórica sobre o 
assunto, houve exposição de vídeos, elaboração de fantoches, confecção de 
painel, visita ao manguezal, atividades artísticas com desenho, pintura e 
modelagem da ave e atividade de sensibilização ecológica através da 
distribuição de panfletos com informações sobre o guará para a população em 
geral. Houve grande envolvimento das crianças em todas as atividades do 
projeto; elas levantaram questões cujas respostas geraram novas pesquisas 
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complementares, demonstrando seu interesse sobre o tema; elas também  
disseminaram os conhecimentos obtidos com suas famílias, ampliando o 
alcance do trabalho, cumprindo o objetivo de sensibilizar a população local 
sobre a importância do valor e da preservação do guará como ave símbolo do 
município de Guaratuba. 
 
Palavras-Chave: Identidade regional. Guaratuba. Meio Ambiente. 
 

 

3.2 - Os Pôsteres devem ser construídos observando os seguintes itens; 

• Nome do(s) autor (es) seguido(s) do curso de graduação e da instituição de vínculo. 

• Nome do orientador, titulação máxima e instituição de vinculo. 

• Título do pôster. 

• Texto com até 5.000 caracteres com espaços, em fonte Arial tamanho 12, justificado, 

contendo: introdução (visão geral sobre o assunto com definição dos objetivos, indicando a 

relevância da pesquisa); metodologia (como o trabalho foi realizado); resultados e/ou conclusão 

ou riscussão; Referências (bibliográficas e eletrônicas). 

• Resumo com até 300 caracteres com espaço; 3 (três) palavras-chaves. 

• Até 3 (três) imagens, coloridas ou p&b, em 150 dpi, incluídas no texto com as respectivas 

legendas. 

• Tamanho 0,90m por 1,20m (vertical), em papel ou lona, a critério do autor, e afixados 

no local do evento em dia e horário especificado no site. 

- a impressão do banner é de responsabilidade do interessado 

 

4. Aceite e Publicação dos Trabalhos 

O aceite dos trabalhos será divulgado a partir até o dia 12/06/2015 no endereço eletrônico 

http://www.litoral.ufpr.br/  Cada pessoa poderá apresentar no máximo dois trabalhos. 

O aceite da inscrição para os que não forem apresentar trabalhos será divulgado a partir do dia 

23 de junho no endereço eletrônico http://www.litoral.ufpr.br/   

 

 

 

5.  Certificado 
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O certificado da participação/apresentação no evento será entregue no último dia do Colóquio 

e será emitido conforme as informações gravadas no resumo de entrega; caso os dados sejam 

lançados errados pelo participante, não será fornecida segunda via do certificado. 

 

 

Matinhos, 18 de maio 2015. 

 

Equipe organizadora do II Colóquio de Educação Ambiental do litoral do Paraná 
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