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INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO 

 

TÍTULO DO TRABALHO 

(Caixa Alta, fonte Arial tamanho 14, negrito, centralizado, na cor preta e sem ponto 
final. Deixar uma linha em branco após iniciar o título) 

 
Nome do apresentador do trabalho1, Nome dos autores1,Nome do orientador do trabalho2 

(Nome por extenso com as iniciais em letras maiúsculas, fonte Arial 11, sem negrito, itálico, 
centralizado e na cor preta. Deixar duas linhas em branco com espaçamento simples após 

o(s) nome(s) do(s) autor(es) 
 

 
RESUMO: O resumo deve apresentar, de forma clara e concisa, o objetivo do trabalho, a 
metodologia utilizada, a forma de coleta e tratamento dos dados e os resultados. Deve ser 
elaborado em um único parágrafo, contendo no mínimo 250 palavras, digitado com 
espaçamento simples entre linhas, fonte Arial tamanho 11, sem negrito, alinhamento 
justificado e na cor preta. Deixar uma linha em branco com espaçamento simples após o 
parágrafo do Resumo. 

 
PALAVRAS-CHAVE:Inserir de 3 a 5 palavras-chave, apresentadas em ordem alfabética, 
separadas por vírgula e ponto final após a última palavra. Não utilizar palavras que já 
apareceram no título e evitar o uso de expressões com mais de 3 palavras para cada 
palavra-chave. Deve ser digitado em fonte Arial tamanho 11 sem negrito e alinhamento 
justificado e na cor preta. 

 

ATENÇÃO: 

➢ O apresentador deverá estar inscrito no evento II INTEGRA EAS; 

 

➢ Somente aquele que apresentar o trabalho receberá certificado de apresentador, os 

demais receberão certificado de trabalho apresentado;  

 

➢ O Modelo de resumo estará disponível na página do evento INTEGRA EAS no 

facebook (https://www.facebook.com/events/562115720823473/).  

 
➢ O resumo deve ser digitado em espaçamento simples entre linhas, não devendo 
haver nenhum tipo de espaçamentos do tipo “antes e depois” nem entre parágrafos; 
 
➢ Somente serão aceitos trabalhos de acordo com a formatação especificada; 



 

 

1- Curso, instituição de origem, e-mail. 
2- Orientador, departamento, instituição de origem, e-mail. 

 

 
 
 
 
 
➢  O resumo não deverá exceder uma página e deverá ser salvo em formato PDF; 
 

➢ Os resumos devem ser enviados para o e-mail: mostraintegraeas@gmail.com, até 
as 23:59 horas do dia 23/04/2018; 

 

➢ O resumo enviado estará sujeito à aprovação; 
 

➢ No dia 26/04/2018 serão divulgados os trabalhos selecionados; 
 

➢ A exposição dos trabalhos, na forma de pôster, ocorrerá nos dias 08/05/2018 e 
09/05/2018;  
 
➢ O tema do trabalho deve estar de acordo com os assuntos listados no quadro abaixo: 

Água  Abastecimento/ Tratamento/ Distribuição 

Controle da Poluição do 
Ar Odores/ Ruídos/ Radiações e Materiais particulados. 

Educação e Recursos 
Humanos 

Formação/ Gestão e capacitação de pessoas/ Educação 
Ambiental. 

Efluentes Sanitários e 
Industriais 

Caracterização/ Coleta/ Tratamento/ Disposição/ Reuso/ Lodos e 
biossólidos. 

Energias  Gestão/ Controle/ Redução de consumo. 

Gestão Institucional e 
Empresarial do Setor 

Regulação/ Regulamentação/ Gestão Empresarial e 
Empreendimentos/ Organização e Qualidade. 

Gestão/Tratamento de 
Resíduos Sólidos Coleta/ Tratamento/ Disposição final. 

Manejo de bacias 
hidrográficas 

Manejo do curso de água e Áreas Degradadas/ Transporte de 
materiais/ Tratamento Longitudinal. 

Meio Ambiente 
Gestão e Controle Ambiental/ Avaliação de impacto ambiental/ 

Normas e Padrões Ambientais/ Análises de risco. 

Recuperação de Áreas 
degradadas Recuperação ambiental/ Técnicas de Recuperação.  

Recursos Hídricos 
Planejamento/ Gestão/ Aproveitamento/ Controle da poluição/ 

Políticas e estudos avaliativos. 

Saúde Pública 
Doenças/ Controle de Vetores/ Epidemiologia/ Vigilância Sanitária 

e Salubridade Ambiental. 

 


