
 
                                                                                                  
                                                                                                 
 
        
 

Chamada para apresentação de trabalhos 
 
A Floresta Nacional de Três Barras/ICMBio e instituições parceiras tem o prazer  de 

convidá-lo para participar do “2º   Seminário   de   Pesquisas   da   Floresta   Nacional   de   Três  

Barras   e   Região   de   Influência”, que tem como objetivo divulgar e estimular o 

desenvolvimento de pesquisas nessa Unidade de Conservação e na região do Planalto 

Norte de Santa Catarina e Sul do Paraná, bem como promover o intercâmbio entre 

pesquisadores, professores e agricultores.  

 

O evento terá como tema central o “Uso múltiplo e sustentável dos recursos florestais: 

conhecimento  para  o  manejo  e  conservação”. 

 

Além de trabalhos científicos poderão ser apresentados relatos de projetos em andamento 

e relatos de experiências de técnicos e agricultores.   

 

Os trabalhos devem ser enviados na forma de resumos até o dia 20 de junho. 

 

Estão previstas duas formas de apresentação dos trabalhos: 

> apresentação de pôsteres 

> apresentação oral  de aproximadamente 12 trabalhos a serem   selecionados. 

 

Promoção: 
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Normas para o envio dos trabalhos 
1) Forma de envio dos trabalhos:  
> Os trabalhos devem ser enviados na forma de resumos. Além de trabalhos científicos podem 
contemplar relatos de experiência e projetos em andamento. Não necessitam ter relação direta 
com a Floresta Nacional DE Três Barras, mas serem pertinentes ao tema.  
 
2) Normas gerais: 
 Os resumos devem ser endereçados à Comissão Editorial através do e-mail 
seminarioflona3barras@gmail.com impreterivelmente até o dia 20 de junho;  
 Devem estar digitados em espaço 1,5 (0 espaçamento antes e depois), justificado,  fonte arial, 
tamanho 11, tabulação de 1,25 cm,  papel com formato A4, margens inferior, superior, esquerda e 
direita de 2,5 cm; 
 O título deve ser  escrito com  letras minúsculas, centralizado e em negrito;  
 O(s) nome(s) do(s) autor(es) deve(m) vir logo abaixo do título, somente com as suas iniciais 
maiúsculas centralizados, lado a lado, separados por ponto e vírgula e com o chamamento em 
número exponencial sequencial. O chamamento do(s) autor(es) deve(m) ser indicado(s) no rodapé 
da primeira página, com identificação da formação, instituição a que está vinculado   e-mail. 
 Corpo do resumo em texto corrido, de preferência contemplando justificativa, objetivos, 
metodologia, principais resultados e conclusões, com no mínimo  3.000 caracteres e no máximo 
4.500 caracteres com espaço.  
 Os conceitos e afirmações emitidas nos trabalhos são de exclusiva responsabilidade do(s) 
autor(es). No entanto, reserva-se à Comissão Editorial o direito de sugerir ou solicitar 
modificações aconselháveis e/ou necessárias; 
 Inserir 3 palavras-chave  no final do texto. 
 Inserir um espaço depois do título, dos autores e do corpo do texto. 
 Os relatos de experiência de agricultores, frente solicitação, podem ser dispensados da 
elaboração do resumo e serem apresentados diretamente na forma de pôster.  
 
3) Formas de apresentação: 
Pôsteres: os resumos aprovados deverão ser apresentados na forma de pôsteres, confeccionados 
no tamanho de 90 cm de largura por 110 cm de altura, respeitando a estrutura do resumo.  
Importante: os trabalhos não poderão ser apresentados com a composição de folhas coladas no 
mostrador, pois não haverá suporte individual para os pôsteres. 
Apresentações orais: o Comitê Editorial selecionará aproximadamente 12 trabalhos para 
apresentação oral, com tempo de apresentação entre 10 a 15 minutos. Os autores dos trabalhos 
selecionados serão comunicados 20 dias antes do evento. 
 
4)Publicação: 
> Os Anais do evento serão editados em forma digital. 
 
Dúvidas poderão ser encaminhadas à Comissão Editorial do Evento por e-mail 
(seminarioflona3barras@gmail.com), telefone (0xx47) 3624 – 2962 / 3624-0423 ou consultas ao 
facebook da Floresta Nacional de Três Barras: https://www.facebook.com/flonatresbarras?fref=ts 
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