
 

 II Simpósio Capibaribe: Uma Visão Multidisciplinar (SimCapi2019) 

 

Normas de Envio de Resumos para o Simpósio Capibaribe: uma visão 
multidisciplinar 

Tema Central: Capibaribe 
 

1. Informações gerais 

1.1. Trabalhos científicos e experiências/ações de ensino e extensão desenvolvidas sobre o Rio             

Capibaribe ou o Sistema Estuarino do Rio Capibaribe estão convidados a serem apresentados no              

Simpósio, na forma de apresentação oral ou painel. Entende-se por Rio Capibaribe ou Sistema              

Estuarino do Rio Capibaribe toda a bacia hidrográfica do referido rio, bem como toda a região de                 

canais e manguezais na cidade do Recife, que inclui a Bacia do Pina e o Parque Natural Municipal dos                   

Manguezais que possui aproximadamente 300 hectares de mangue e constitui uma Zona Especial de              

Preservação Ambiental (ZEPA), embora esteja seriamente sob risco de aterro e poluição. No             

Manguezal estão localizadas três ilhas, Ilha de Deus, Ilha São Simões e Ilha das Cabras.  

1.2. Poderão ser submetidos à avaliação os trabalhos em qualquer área do conhecimento,             

principalmente trabalhos relacionados diretamente com estes ambientes e às populações que deles            

dependem ou os utilizam. A adesão do trabalho ao tema do evento será avaliada por uma Comissão                 

Científica composta por professores e pesquisadores de várias instituições de ensino e pesquisa com              

reconhecimento acadêmico e técnico sobre o tema. Não serão aceitos trabalhos sem resultados             

explicitamente mencionados no resumo.  

1.3. Serão aceitos trabalhos: resumos de pesquisas científicas e tecnológicas, de experiências            

e/ou práticas de ensino-aprendizagem e ações de extensão, que estejam de acordo com as normas do                



Simpósio, inscritos por estudantes de graduação ou pós-graduação, professores do ensino médio ou             

técnico profissionalizante, docentes do ensino superior, pesquisadores e outros profissionais no âmbito            

da iniciação científica, do ensino e da extensão universitária, dentro do tema do Simpósio. O autor                

poderá, no momento da inscrição, optar em assinar o trabalho de acordo com a sua preferência quanto                 

ao tipo de apresentação, oral ou em formato de pôster, entretanto caberá a comissão científica a decisão                 

e indicação final. Haverá julgamento pela Comissão Científica do ‘melhor trabalho apresentado de             

forma oral’ e do ‘melhor trabalho exibido em forma de pôster’, e será oferecido certificado em menção                 

com prêmio. O evento permitirá a apresentação de até 16 trabalhos na forma oral e os demais deverão                  

ser apresentados em forma de pôster 

1.4. O autor-apresentador deverá efetuar sua inscrição no site do evento para poder submeter o               

resumo a avalição. Todos os resumos serão avaliados pela Comissão Científica e apenas os que               

obtiverem a carta de aceite serão programados para apresentação na Sessão Oral ou na Sessão de                

Pôsteres. 

1.5. Cada inscrição dará direito ao envio de até 2 (dois) resumos, desde que o inscrito seja autor                  

ou coautor do trabalho e será permitido um máximo de 6 autores, especificando quem é o autor                 

principal com um asterisco. 

1.6.As sessões científicas ocorrerão nos dias 25 e 26 de novembro de 2019. 

 

2. Envio do Resumo 

2.1. O candidato/a deverá prestar atenção ao fazer o resumo evitando erros gramaticais, ortográficos ou               

de digitação, pois não poderá alterar após submissão. 



2.2. O trabalho deverá ser submetido em anexo por email no formato pdf, doc ou txt. O candidato/a                  

deverá conferir e gravar o resumo preparado e a sua forma de apresentação. Os resumos               

deverão ser enviados pelo email do Simpósio, simposiocapibaribe@gmail.com, até 25 de           

outubro de 2019, por meio do modelo solicitado, indicando explicitamente a preferência para             

apresentação, se oral ou pôster.  

 
Resumo 

O resumo deverá conter título, autores, filiações e texto corrido de até 300 palavras incluindo               

introdução e objetivo, material e métodos, resultados e conclusões, sem figuras ou tabelas. Usar              

margens de 2 cm (todas), fonte Times New Roman 12 e espaçamento simples. Escrever o título em                 

caixa alta, nomes dos autores completos e separados por vírgula, uma linha em branco, filiações, linha                

em branco, corpo do resumo. (Exemplo anexo). 

Os resumos serão avaliados considerando-se os seguintes critérios: 

● Relevância do Objeto e pertinência ao tema do Simpósio; 
● Consistência teórico-metodológica para a proposta apresentada; 
● Qualidade da redação; 
● Clareza da argumentação; 
● Contribuições aos estudos para a área das ciências ambientais e humanas. 

 

3. Apresentações Orais 

As apresentações orais terão duração de 15 minutos, sendo 10 minutos para apresentação e 5               

minutos para perguntas e respostas. O tempo será controlado rigidamente pelo presidente da seção.              

Recomenda-se que as apresentações sejam feitas em programa PowerPoint (ppt ou pptx) ou             

convertidas para o mesmo. As apresentações deverão ser entregues aos monitores ou ao presidente da               



mesa, antes das seções, via pendrive, em arquivos devidamente identificados, e recomenda-se que             

sejam testados previamente. Por questões de compatibilidade de software, é sugerido que o arquivo não               

seja salvo em smartphones. Haverá a disposição um computador com datashow para as apresentações.  

  



 

4. Apresentação de Pôsteres 

Não há uma formatação específica para os pôsteres, exceto que terão direito a uma área de                

painel de 0,90 de largura por 1,20 de altura (formato retrato) e que possam ser pendurados.                

Recomenda-se que considerem as sugestões para elaboração de pôsteres disponíveis em           

https://tos.org/pdfs/sci_speaking.pdf quando forem editar seu material (pouco texto em letras grandes e            

figuras em boa resolução). Os pôsteres deverão ser colocados para exposição no início da manhã de                

cada dia e retirados ao final do dia. Os resultados experimentais poderão ser ilustrados com figuras                

(fotos e gráficos) e/ou tabelas. 

 

EXEMPLO DE RESUMO PARA O SIMPÓSIO SOBRE O CAPIBARIBE 

 
Maria da Silva1, João Saulo Pereira1, Pedro Medeiros de Souza2 
 
1. Departamento de Águas e Ambiente, Universidade Universal. Email: Maria.Silva@mail.com,          
Joao.Pereira@mail.com 
2. Instituto do Conhecimento Social. E mail: Pedro74@mail.com 
 

Usar como ‘layout’ de página, margens personalizadas de 2 cm para todas (superior, inferior, direita e                
esquerda). Corpo do resumo com até 300 palavras. O título, autores e filiações não contam. Título,                
autores e filiação são centrados, mas o corpo do resumo é ‘justificado’. Como filiação, não é necessário                 
incluir endereço e telefone, mas é recomendado incluir e-mail, pelo menos do autor correspondente. No               
corpo do resumo, apresentar a motivação principal do trabalho, os objetivos, os principais métodos              
utilizados e os resultados mais relevantes. Resumos sem resultados não serão aceitos. Não incluir              
tabelas ou figuras no resumo.  

 

 

 

https://tos.org/pdfs/sci_speaking.pdf

