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1ª Circular 

 
O VI Congresso Brasileiro de Educação Ambiental Aplicada e Gestão Territorial: Limites 

e Desafios da Sustentabilidade Ambiental no Século XXI será realizado na 

Universidade Federal do Amapá, campus Marco Zero em Macapá. Objetiva promover 

debates e trocas de experiências acadêmicas a nível nacional, buscando contribuir com 

a difusão de ideias e trabalhos que buscam a construção de uma sociedade mais 

sustentável. Assim, trata-se de um momento singular no contexto nacional, com 

espaços destinados a discussão e intercâmbio de conhecimentos atrelados a temas 

relacionados com o evento que será constituído por um conjunto de palestras, 

minicursos e apresentação de trabalhos científicos por acadêmicos, técnicos o que 

propiciará uma maior troca de conhecimentos entre os participantes do congresso. 

 

NORMAS PARA ENVIO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

1. As normas para submissão estão descritas a seguir. 

2. O arquivo deve ser enviado por e-mail após a inscrição no evento para e-mail 

correspondente ao eixo temático no período de 05 de março de 2018 até 01 de 

agosto de 2018, sendo que o nome do(s) arquivo(s) deve(m) 

indicar o número do trabalho, com o nome completo dos autores e o eixo 

do trabalho. 

Exemplo 1João Marcos da Silva01, sendo que: '1' refere-se ao 

número do trabalho indicado no ato da inscrição; informação do 

eixo de inscrição do trabalho, exemplo: Eixo 1: Educação 

Ambiental, sustentabilidade e gestão local. 

3. Todos os trabalhos aceitos pela comissão cientifica serão publicados em anais 

eletrônicos, dentre eles serão selecionados os melhores para publicação em 

livro (e-book) e periódicos científicos (parceiros do VICBEAAGT). Os 
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trabalhos enviados devem se adequar as normas da ABNT (2013) passando por 

uma revisão gramatical e ortográfica que será de responsabilidade dos autores. 

4. Os trabalhos científicos serão apresentados apenas em forma de painel, que 

deve ter 120cm de comprimento por 90cm de largura e deverão ser 

apresentados por qualquer um dos autores ou co-autores inscritos no evento. 

Para o envio e apresentação de trabalhos o autor principal deverá estar 

obrigatoriamente inscrito no evento. Cada participante inscrito poderá enviar 

e apresentar somente dois artigos como autor principal e até dois como co-autor. 

5. Os artigos devem ser redigidos em fonte Arial, espaçamentos nas margens 

inferior, superior, direita e esquerda de 2,5 centímetros. Os textos devem possuir 

no mínimo dez e no máximo vinte páginas. 

6. A estrutura básica do trabalho deve é constituída por i) título, ii) nome completo 

dos autores, e-mails e instituição, iii) resumo em língua portuguesa e em duas 

línguas estrangeiras, iv) introdução, v) Metodologia, vi) Resultados e 

Discussões, vii) Considerações Finais e, viii) Referências. 

7. Faz-se necessário a tradução do Resumo do artigo para duas línguas 

estrangeiras (evitar o uso de tradutores automáticos) 

8. A lista dos trabalhos aprovados para apresentação será divulgada no site do 

evento em 15 de agosto de 2018. 

9. Os certificados de participação e apresentação de trabalhos serão 

disponibilizados por meio digital. 

10.  Uma vez efetuado o pagamento da inscrição, o valor pago não será ressarcido 

em caso de recusa do trabalho. 

 

EIXOS TEMÁTICOS 

 

 Área1 - Educação Ambiental Aplicada  

Eixo 1: Educação ambiental, sustentabilidade e gestão local 
eixo1vicbeaagtamapa@gmail.com 
 

mailto:eixo1vicbeaagtamapa@gmail.com
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Eixo 2: Educação Patrimonial e comunidades tradicionais. 
eixo2vicbeaagtamapa@gmail.com 
 

Eixo 3: Ecopedagogia na educação formal e informal. 
eixo3vicbeaagtamapa@gmail.com 
 

 Área 2 – Gestão Territorial em múltiplas escalas  

Eixo 4: Sociobiodiversidade e biotecnologias alternativas. 
eixo4vicbeaagtamapa@gmail.com 
 

Eixo 5: Planejamento e gestão ambiental dos Recursos Hídricos 

eixo5vicbeaagtamapa@gmail.com 
 

Eixo 6: Planos e políticas culturais e Territoriais. 
eixo6vicbeaagtamapa@gmail.com 
 

Eixo 7: Planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável 
Eixo7vicbeaagtamapa@gmail.com 

 Área 3 – Cartografia Social, Conflitos e Sustentabilidade no Século XXI 

Eixo 8: Conflitos Socioambientais e Populações Tradicionais 

eixo8vicbeaagtamapa@gmail.com 
 

Eixo 9: Geotecnologias aplicadas ao Planejamento e gestão participativa 

eixo9vicbeaagtamapa@gmail.com 
 

Eixo 10: Cartografia temática aplicada em áreas Vulneráveis. 
eixo10vicbeaagtamapa@gmail.com 
 

PERÍODOS DE CHAMADAS DE TRABALHOS  

 

1ª Chamada: 05/03/18 até 31/05/18 

 

2ª Chamada: 01/06/18 até 01/08/18 

 

 

INSCRIÇÕES 

mailto:eixo2vicbeaagt@gmail.com
mailto:eixo3vicbeaagtamapa@gmail.com
mailto:eixo4vicbeaagt@gmail.com
mailto:eixo5vicbeaagt@gmail.com
mailto:eixo6vicbeaagt@gmail.com
mailto:Eixo7vicbeaagtamapa@gmail.com
mailto:eixo8vicbeaagt@gmail.com
mailto:eixo9vicbeaagtamapa@gmail.com
mailto:eixo10vicbeaagt@gmail.com
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As inscrições estarão abertas a partir do dia 05 de Março de 2018 serão realizadas 

através de formulário disponível na página do evento (está em fase de construção), 

porém somente será confirmada depois do recebimento do comprovante de pagamento 

de inscrição, anexado ao e-mail vicbeaagtamapainscricao@gmail.com. O depósito 

deve ser identificado com o CPF e nome do inscrito. 

 

 

 

 

VALORES DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO NO EVENTO 

Categoria 
05/03/18 até 

31/05/18 
01/06/18 até 

25/09/18 
Durante o evento 

Estudante de 
Graduação e 

Ensino Médio* 

R$ 50,00 R$ 70,00 R$ 100,00 

Estudante de 
Pós-graduação* 

R$ 80,00 R$ 100,00 R$ 130,00 

Profissional R$ 100,00 R$ 120,00 R$ 150,00 

Mini-cursos R$ 20,00 R$ 30,00 R$ 40,00 

 

*A condição de estudante de ensino médio, graduação e pós-graduação deverá ser 

justificada mediante envio de comprovação anexada ao e-mail 

vicbeaagtamapainscricao@gmail.com. 

 

 

 

O pagamento da taxa inscrição do VI Congresso Brasileiro de Educação Ambiental 

Aplicada e Gestão Territorial pode realizado por transferência bancária ou depósito 

identificado em conta corrente do Banco do Brasil, devendo constar o nome do 

Congressista no comprovante. Não serão aceitos depósitos por envelope, ou 

comprovantes de agendamentos. Os trabalhos só serão avaliados mediante o envio 

do comprovante. 

https://docs.google.com/forms/d/1Ve04xGKBD8ht1norfkJQQ8Ftk-MfDPz6v_WOtJylNBk/viewform
mailto:vicbeaagtamapainscricao@gmail.com
mailto:vicbeaagtamapainscricao@gmail.com
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Dados da conta corrente: 

ELIANE APARECIDA CABRAL DA SILVA 

Banco do Brasil 

Agência: 8123-X 

Conta Corrente: 3.928-4 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO (EM CONSTRUÇÃO) 

 

Contato 

E-mail: Específico para coordenação geral e informações: vicbeaagtamapa@gmail.com  

Específico para inscrição: vicbeaagtamapainscricao@gmail.com  

Telefone: (96) 981381582  -TIM 

 (96) 99121 5048  -Vivo 

Site: Em construção  

 

Presidente 

Profª Drª. Daguinete Maria Chaves Brito (Campus Marco Zero – Universidade Federal 

do Amapá). 

 

Vice-Presidente 

Prof. Dr. Francisco Otávio Landim Neto (Campus Binacional do Oiapoque – 

Universidade Federal do Amapá). 

 

mailto:vicbeaagtamapa@gmail.com
mailto:vicbeaagtamapainscricao@gmail.com

