
 
 

Edital nº 021/2019     Pitanga, 01 de abril de 2019. 

 

 

Divulga abertura e normas da Semana Ambiental e Mostra de Ações em Defesa do 

Meio Ambiente da Faculdade de Ensino Superior do Centro do Paraná (UCP). 

 

 

A Diretora Geral da Faculdade de Ensino Superior do Centro do Paraná (UCP), no uso 

das atribuições que lhe são conferidas por lei, e por intermédio da Comissão Organizadora 

do evento torna público o edital de abertura e normas da Semana Ambiental e Mostra de Ações 

em Defesa do Meio Ambiente, que acontecerá entre os dias 03 e 07 do mês de junho de 2019.  
 

 

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Artigo 1º. A Semana Ambiental e a Mostra de Ações em Defesa do Meio Ambiente 

serão regidas por este edital.  

 

Artigo 2º. Podem participar do evento: 

  

 Toda a comunidade acadêmica, egressos e comunidade externa pode participar de 

atividades do evento, a citar palestras, oficinas, exposições. 

 A submissão de resumos para participação na Mostra Científica, somente 

acadêmicos da UCP.  

 

II – DA APRESENTAÇÃO 

Artigo 3º. Tendo-se em conta a necessidade de fomentar o estudo, a iniciação científica 

à pesquisa e a extensão para a construção de ações em defesa do meio ambiente e 

considerando a importância de um desenvolvimento sustentável, a Faculdade de Ensino 

Superior do Centro do Paraná (UCP), por intermédio da Comissão Organizadora, 

promove entre os dias 03 e 07 de junho de 2019, a Semana Ambiental 2019 e Mostra de 

Ações em Defesa do Meio Ambiente. 

III – DO OBJETIVO 

 

Artigo 4º. O evento Semana Ambiental e Mostra de Ações em Defesa do Meio 

Ambiente têm como objetivo a difusão de informações acerca do tema MEIO 

AMBIENTE. A chamada para a submissão de resumos visa estimular e divulgar 

resultados obtidos em projetos de iniciação à pesquisa já realizadas ou que ainda estão 

em andamento. O objetivo maior deste será a troca de experiências e o estabelecimento 

de relações entre os acadêmicos de diferentes cursos e instituições incentivando-os à 

iniciação a pesquisa, disseminando e socializando o conhecimento entre os graduandos, 

professores e a comunidade em geral. 

Esse evento viabiliza a difusão de informações sobre o tema, bem como relevantes 

discussões e, sobretudo, a iniciação científica à pesquisa como forma de enfrentamento 

da questão ambiental. 



 
  

IV – DAS INSCRIÇÕES DE TRABALHOS 

 

Artigo 5º. Para a participação na Mostra Científica do evento, deverá ser submetido o 

resumo por meio de inscrição no site da UCP.  

 As inscrições para trabalhos no evento serão no período de 13 de abril a 20 de 

maio de 2019.  

 Para envio de trabalho, e inscrição no evento, deverá ser utilizado formulário on-

line disponível no site.  

 As inscrições são gratuitas.  

 Não há limite de inscrição de trabalhos por autor principal (CPF). Para cada 

trabalho, serão aceitos até 2 co-autores, excluindo o orientador e co-orientador. É 

obrigatória a inserção do o nome do orientador e/ou co-orientador do trabalho.  

 A listagem com os trabalhos aprovados estará disponível para consulta, a partir 

do dia 28 de maio de 2019, no site do evento e nos editais fixados UCP.  

 A exatidão dos dados informados na ficha de inscrição e no trabalho é de inteira 

responsabilidade dos inscritos. 

 Serão concedidas 20 horas complementares por trabalho inscrito e apresentado.  

 

Artigo 6º. Normas para elaboração e apresentação de painel.  

A confecção do Painel deve ser feita somente após o aceite do trabalho; 

O Painel deverá ser plotado em formato único, arte em conformidade com modelo 

disponibilizado no site da UCP, e contemplar os seguintes tópicos: 

 Símbolo e nome da Instituição ao qual o apresentador pertence, juntamente com 

o símbolo do evento e da UCP, na parte superior esquerda do Painel; 

 Título do trabalho; 

 Nome dos autores (autor principal e co-autor), por extenso; 

 E-mail; 

 Introdução; 

 Objetivos; 

 Metodologia (materiais e métodos ou casuística e métodos);  

 Resultados obtidos; 

 Conclusão; 

 Agradecimentos (opcional). 

 Tamanho do Painel: largura: 90 cm; altura: 1,20 m; 

 O texto do Painel deve ser escrito em Língua Portuguesa e estar legível e visível, 

a uma distância de, pelo menos, 1,5 m. 

 Utilizar o mínimo de texto e o máximo de figuras, fotos, tabelas, gráficos e 

esquemas possíveis para facilitar a compreensão do trabalho. 

Organizar as informações de modo que as ideias centrais do trabalho sejam facilmente 

entendidas, bem como utilizar todos os recursos disponíveis para que o Painel desperte 

o interesse do público. 



 
 A fixação do Painel é feita pelo apresentador, quinze minutos antes do horário 

programado para início da sessão. 

Dia e horário de apresentação: a ser definido pela Comissão Organizadora. 

 Local: dependências da UCP.  

 Pelo menos, um dos autores do trabalho deve permanecer junto ao Painel, 

durante todo o tempo da Sessão, para responder às questões dos interessados. 

 O título do trabalho, no Painel, deve ser idêntico ao registrado na inscrição.  

 É proibida a apresentação por terceiros (não cadastrados como autores ou co-

autores), bem como utilizar-se de equipamentos, microfones, aparelhos e instrumentos 

sonoros que interfiram na comunicação dos demais apresentadores da sessão. 

  

 

 

 

IV – DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO 

A apresentação dos painéis será realizada no dia 5 de junho de 2019, das 20h40 às 21h. 

Durante esse período o(s) autor(es) deverá permanecer juntamente com os painéis para a 

avaliação e responder a eventuais dúvidas e questionamentos. 

Não haverá taxa de inscrição para inscrição na Mostra Científica e nem para assistir às 

palestras. 

 

V – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Artigo 4º. A equipe diretiva e a comissão organizadora do evento se encarregarão de 

analisar casos omissos não constantes no presente edital. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   Profª Jane Silva Buhrer Taques                                         Sônia Maria Hey 

                 Diretora Geral                                               Coordenação Acadêmica 

               

 


