
SEMANA DO MEIO AMBIENTE UFSC 2022

MOSTRA CIENTÍFICA

EDITAL N. 01/2022 RETIFICADO  - PARA SUBMISSÃO DE

PÔSTERES

1 DO OBJETIVO

1.1. Incentivar e promover o intercâmbio científico e cultural entre os

membros da comunidade universitária da UFSC em temáticas

relacionadas ao Meio Ambiente.

2 DO PÔSTER

2.1 Entende-se por pôster um recurso visual a partir do qual o/a

pesquisador/a apresenta uma síntese das informações mais relevantes

da pesquisa realizada ou em andamento.

2.2 O Pôster selecionado para exposição deverá obedecer às seguintes

orientações para elaboração:

2.2.1 Quanto à forma:

2.2.1.1. Medida padrão de 120 cm de comprimento por 80 cm de

largura;



2.2.1.2 Colocar cordas para suporte do pôster, a fim de facilitar a

fixação no local de exposição;

2.2.1.3 O material do poster deverá ser preferencialmente de

papel;

2.2.2  Quanto ao conteúdo, deverá apresentar:

2.2.2.1  Título em destaque (maiúsculas);

2.2.2.2 Nome dos/as autores/as (se for bolsista é necessário apresentar

o nome da entidade financiadora) acompanhado da Instituição a que

está vinculado;

2.2.2.3 Local onde foi ou está sendo realizada a pesquisa;

2.2.2.4 Linha de pesquisa (eixo temático de acordo com o item 5 deste

edital) ;

2.2.2.5 No corpo do pôster:

a) Introdução;

b) Problema de pesquisa;

c) Objetivo;

d) Método;



e) Resultados alcançados;

f) Referências utilizadas.

Parágrafo único: O pôster a ser elaborado deverá obedecer a temática

prevista neste edital, sendo que o layout do trabalho fica a critério dos/as

autores/as.

2.3 Todas as despesas necessárias ao comparecimento ao evento e

confecção do pôster serão de responsabilidade dos autores.

3 DOS/AS AUTORES/AS

3.1 Serão admitidos pôsteres com no máximo cinco (cinco) autores/as,

podendo-se incluir um/a terceiro/a, sendo esse/essa, o/a orientador/a do

trabalho.

3.2 Estarão aptos a submeterem pôsteres: mestres, mestrandos/as,

especialistas, especializandos/as, graduados/as ou graduandos/as,

técnicos(as) administrativos em educação da UFSC.

3.3 Doutores/as e doutorandos/as somente poderão submeter trabalhos

como orientadores/as.

3.4 Somente estarão aptos a serem orientadores/as: mestres,

doutorandos/as e doutores/as.



3.5 Todos os pôsteres submetidos deverão conter, obrigatoriamente, ao

menos um/a graduando/a ou uma pessoa cuja última titulação obtida

seja graduação entre os/as autores/as.

3.6 Após a submissão do pôster não serão aceitas inclusões de

autores/as.

4 DA SUBMISSÃO

4.1 O conteúdo dos pôsteres será recebido entre o período de 03 de

maio de 2022 a 06 de junho de 2022 pelo email

semanadomeioambienteufsc@gmail.com , precisamente até às 23

horas e 59 minutos (horário de Brasília).

4.2 O/s autor/es poderá/ão submeter apenas um resumo para

exposição e apresentação no evento, salvo na condição de orientador/a,

4.3 Os resumos deverão ser submetidos exclusivamente através do

e-mail semanadomeioambienteufsc@gmail.com, de forma

estruturada, seguindo rigorosamente as especificações do presente

edital, constando obrigatoriamente: introdução, problema de pesquisa,

objetivo, método, resultados alcançados. As referências devem ser

incluídas em campo específico para tal.

4.4  Os resumos enviados devem conter:



a) Escolha do eixo temático da pesquisa relacionada ao resumo

submetido;

b) Título do pôster;

c) Resumo do pôster com o máximo de 1000 palavras, excluindo-se as

identificações e referências e seguindo os itens previstos neste edital,

sendo esses: introdução, problema de pesquisa, objetivo, método,

resultados alcançados;

d) Inclusão de três palavras chave;

e) Referências citadas no texto de acordo com as normas da ABNT NBR

6023/2018.

4.5 Após a submissão do pôster, não será admitida a substituição,

correção, alteração do conteúdo ou de qualquer natureza.

5 DA TEMÁTICA

5.1 A temática dos pôsteres deverá ser relacionada ao meio ambiente,

podendo ser em um dos eixos temáticos abaixo:

1. Educação Ambiental

2. Direitos da Natureza, Povos Tradicionais e Territorialidade

3. Consumo e Sustentabilidade

4. Proteção da Biodiversidade



5. Economia Sustentável

6. Mudanças Climáticas

7. Saúde e Meio Ambiente

8. Gerenciamento de Resíduos

9. Políticas Públicas, Grupos Vulneráveis e Gênero

10. Energias Renováveis

6 DA AVALIAÇÃO

6.1 Serão selecionados 20 (vinte) posters para exposição no período de

realização da Semana do Meio Ambiente da UFSC 2022.

6.2 Os trabalhos serão selecionados pela Comissão Organizadora

composta por 2 (dois) membros da Coordenadoria de Gestão Ambiental

e 1 (um) membro externo.

6.3 Na seleção, será considerada a relevância e a atualização do tema,

além da relação com a temática ambiental.

6.4 Os critérios a serem avaliados serão:

1) O título do pôster corresponde ao conteúdo desenvolvido?

2) A temática abordada está de acordo com o eixo temático/linha de

pesquisa na qual o pôster foi inscrito?

3) O resumo está apresentado de forma estruturada?



4) O resumo contempla todos os itens obrigatórios previstos no Anexo

IV?

5) A introdução estabelece uma contextualização da temática e

apresenta o problema de pesquisa?

6) O problema de pesquisa é coerente com os objetivos propostos?

7) A pesquisa responde aos objetivos propostos?

8) O método utilizado é adequado ao desenvolvimento da pesquisa?

9) Os resultados alcançados são apresentados de maneira clara,

contribuindo com o avanço da ciência junto à temática?

10) O resumo, bem como as referências utilizadas estão de acordo com

as normas da ABNT?

11) As referências são atualizadas e contemplam a literatura acerca da

temática?

6.4.1 Para cada um dos critérios de avaliação serão atribuídas notas de

0 (zero) a 10 (dez), as quais gerarão uma média geral, que será utilizada

para classificação e consequente seleção.

6.5 A lista de pôsteres aprovados será publicada no site

www.ufscsustentavel.ufsc.br/semana-do-meio-ambiente/ até o dia



9 de junho de 2022, bem como através de comunicado por e-mail aos

autores/as.

7 DA APRESENTAÇÃO

7.1 Os pôsteres selecionados deverão observar os critérios de forma e

conteúdo previstos no item 2 deste edital.

7.2 A versão final e impressa do pôster deverá ser entregue até o dia 15

de junho de 2022 das 8h às 17h na Coordenadoria de Gestão Ambiental

Reitoria II ( 4 andar);

7.3 Os pôsteres permanecerão fixados no hall de entrada da Reitoria I

todos os dias da Semana do Meio Ambiente que será entre 20 de junho

de 2022 e 24 de junho de 2022.

7.4 Os autores dos pôsteres selecionados deverão elaborar um vídeo

explicativo do conteúdo e enviar o link para download para o email

semanadomeioambienteufsc@gmail.com até o dia 15 de junho de 2022.

7.4.1 O vídeo precisa ter o mínimo de 2 e o máximo de 5 minutos de

duração.

7.4.2 O formato do vídeo deve ser obrigatoriamente MP4

7.4.3 Para possibilitar a acessibilidade das pessoas com deficiência é

fortemente recomendada a inserção de legendas no vídeo.



7.4.4 Ao se inscrever neste edital, automaticamente o autor/a concorda

com a licença de distribuição do vídeo descrita abaixo.

7.4.4.1 “Você tem liberdade de:

Compartilhar - copiar; distribuir e transmitir a obra.

Remixar - criar obras derivadas.

Sob as seguintes condições:

Atribuição - Você deve creditar a obra da forma especificada pelo autor

ou licenciante (mas não de maneira que sugira que estes concedem

qualquer aval a você ou ao seu uso da obra).

Uso não-comercial - Você não pode utilizar esta obra para fins

comerciais.

Ficando claro que:

Renúncia - Qualquer das condições acima pode ser renunciada se você

obtiver permissão de titular dos direitos autorais.

Domínio público - Onde a obra ou qualquer de seus elementos estiver

em domínio público sob o direito aplicável, esta condição não é, de

maneira alguma, afetados pela licença: Limitações e exceções aos

direitos autorais ou quaisquer usos livre aplicáveis; Os direitos morais

dos autores; Direitos que outras pessoas podem ter sobre a obra ou

sobre a utilização da obra, tais como direitos de imagem ou privacidade.



Aviso - Para qualquer reutilização ou distribuição, você deve deixar claro

a terceiros os termos da licença a que se encontra submetida esta obra”

8 DA CERTIFICAÇÃO

8.1 Cada autor/a receberá um certificado individual de participação e/ou

orientação.

9 CRONOGRAMA

Atividade Prazo

Abertura edital 02/05/22

Data final para envio dos formulários (resumos) 05/06/22

Divulgação resultado seleção 09/06/22

Prazo final para entrega do pôster e do vídeo 15/06/22

Exibição posters 20/06/22 a 24/06/22
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