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NORMAS PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

  

MODALIDADES DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS: 

Estarão sendo aceitas inscrições para trabalhos em duas modalidades:  

  

a) Comunicação Oral: poderão ser inscritos para as “Comunicações Orais” resumos de 

pesquisas concluídas ou em andamento. Convém destacar que, para esta modalidade, serão 

selecionados apenas trabalhos de projetos vinculados a Cursos de Pós-Graduação, sendo que 

os demais serão indicados para apresentação como pôster.  

  

b) Pôster: poderão ser inscritos para a exposição em “Pôsteres” resumos de pesquisas 

concluídas ou em andamento (com dados preliminares).  

  

OBS.: Os trabalhos serão avaliados por uma comissão científica, a qual irá determinar a 

categoria na qual o trabalho deverá ser incluído. Os autores serão notificados, com 

antecedência, sobre a categoria na qual seu(s) trabalho(s) foi(ram) incluso(s). 

  

Informações Importantes:  

- A inscrição dos trabalhos deverá ser feita por e-mail até o dia 10 de Agosto de 2012, mais 

informações no site http://www.ufsm.br/selcs2012;  

- Cada autor poderá inscrever, como autor principal, no máximo dois trabalhos, independente 

da modalidade;  

- Cada resumo precisará ter um autor inscrito no evento; 

- O apresentador do trabalho (pôster ou oral) deverá ter o nome sublinhado, a fim de 

reconhecermos o apresentador; 

- Cada trabalho poderá conter, no máximo, seis coautores.   

  

TEMAS PRIORIZADOS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS:  

- Biodiversidade aquática;  

- Biomonitoramento;  

- Ecologia de áreas úmidas;  

- Ecossistemas lênticos e lóticos;  

- Monitoramento e conservação de Bacias Hidrográficas.  

 

NORMAS PARA O ENVIO DE RESUMOS  

O resumo deve ser redigido em campo específico, no ato da inscrição no seminário, por meio 

do site do evento. Deve ser escrito em português, com, no máximo, 400 palavras. 

  

O texto deverá ser apresentado em formato Word for Windows, versão 2003 ou superior, com 

extensão de, no máximo duas páginas (tamanho máximo do arquivo de 2 MB), em folha 

tamanho A4, margens superior e inferior de 2,5 cm, margens esquerda e direita de 3 cm, fonte 

Times New Roman, letra tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5 e alinhamento justificado.   

  

A seguir, algumas orientações para a organização dos elementos essenciais do trabalho:  

  

a) Título e autores: Na primeira linha, coloque o título do trabalho, centralizado, em negrito e 

com apenas a primeira letra minúscula (exceto para nomes próprios ou de taxa). Na linha 

seguinte, coloque os nomes dos autores, justificados: o primeiro e último nome de cada autor 

http://www.ufsm.br/selcs2012


deverão estar por extenso e os demais abreviados, usando apenas a inicial de cada nome em 

maiúsculo. Separe o nome dos autores por ponto e vírgula.  Em seguida, deverão ser indicados 

os seguintes dados: Instituição de trabalho e endereço, bem como e-mail para contato com o 

primeiro autor e com o orientador, caso houver. Estas informações sobre os autores deverão 

estar, ao contrário do restante do texto, em fonte Times New Roman tamanho 10. 

  

b) Corpo de Texto: Este deverá ser organizado em parágrafo único, sem tabulação. O 

parágrafo deverá conter um breve referencial teórico, os objetivos do trabalho, os resultados 

obtidos (especificando as análises realizadas, se presentes) e uma conclusão. Referências 

bibliográficas NÃO podem ser incluídas. 

 

c) Palavras-chave: Incluir abaixo do Resumo três palavras-chave, separadas por ponto.  

 

d) Agência de Fomento: Inserir nome da agência/instituição que apoiou/apoia a realização do 

trabalho 

  

ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS SELECIONADOS  

  

Comunicações orais:  

  

• Os trabalhos selecionados para apresentação na modalidade de “Comunicações orais” terão 

um tempo máximo estabelecido para apresentação de trabalho. Esse tempo será de 15 

minutos, com 5 minutos para questionamentos.  

• Os locais, datas e horários das apresentações das “Comunicações orais” serão divulgados no 

site do evento.  

   

Pôsteres: 

  

• Serão realizadas sessões especiais, nas quais os autores apresentarão seus pôsteres, sendo 

que o apresentador deverá estar no local, na data e horário estabelecidos pela comissão 

científica, os quais serão informados no site do evento.   

• Os pôsteres serão apresentados em local estratégico, a fim de que sejam observados por 

todos os participantes do evento, e deverão ser fixados em data e horário estabelecidos pela 

Comissão Organizadora. 

• Os pôsteres devem ser atrativos ao olhar e apresentar uma combinação harmônica entre a 

quantidade de texto e as ilustrações (fotografias, quadros, gráficos, tabelas, etc.). Os textos 

devem ser curtos, claros e fáceis de serem lidos à distância.  

• As dimensões dos pôsteres serão de, no máximo, 0,90 m (largura) x 1m (altura).  

   

OBS.: O apresentador deverá trazer consigo material próprio para fixação (fita adesiva) e 

deverá ser um dos autores do trabalho, devendo permanecer junto ao pôster durante todo o 

período de apresentação. Após o término deste período, é responsabilidade do(s) autor(es) a 

imediata retirada do material. Os organizadores não se responsabilizam pelo material que não 

seja devidamente retirado.  

  

Para maiores esclarecimentos, entre em contato:  

E-mail: selcs2012@gmail.com 

 


