NORMAS DE INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO
NORMAS DE PARTICIPAÇÃO









Somente terá direito a Certificado o participante devidamente cadastrado no evento, através do sistema
disponibilizado no site do COBEAI, que pagou a taxa de inscrição e participou das atividades do evento.
Todos os inscritos poderão submeter trabalhos (opcional) para serem apresentados e publicados nos
Anais, em forma de Resumo Expandido ou Artigo Completo. Sendo admitido apenas um trabalho para
cada participante como Primeiro autor.
A avaliação da pertinência, qualificação e formatação dos trabalhos compete a Coordenação de cada
Grupo de Trabalho (GT) e à Comissão Científica do evento.
A Coordenação de cada GT é formada por professores/pesquisadores e terá a função de selecionar os
trabalhos aceitos, manifestar o aceite ou recusa do trabalho, através de Carta enviada para o email do
participante inscrito.
Cabe a Coordenação do GT avaliar e dar o parecer sobre a pertinência do Resumo ou Artigo Completo ao
tema do Grupo de Trabalho, a qualidade e formatação. Em caso de dúvidas ou necessidade, a pedido da
Coordenação do GT, a Comissão Científica poderá ser consultada para também avaliar e dar um parecer.
Somente poderá submeter Artigo completo ou Resumo expandido o participante devidamente inscrito e
que pagou a taxa de inscrição.
Obrigatoriamente o primeiro autor de cada Artigo completo ou Resumo expandido deverá está
devidamente inscrito e com a taxa de inscrição quitada.
Não haverá devolução de taxa de inscrição.

NORMAS DE SUBMISSÃO DE TRABALHO
 Poderá submeter Resumo Expandido ou Artigo Completo, quaisquer dos autores, desde que o primeiro
autor esteja devidamente inscrito e esteja quitada sua taxa de inscrição.
 Todos os trabalhos deverão ser submetidos para avaliação no formato de Resumo Expandido, de 3 (três) até 5
(cinco) páginas, ou Artigo Completo entre 10 (dez) e 25 (vinte e cinco) páginas; conforme modelo
disponibilidade no site do evento.
 Cada inscrito poderá submeter apenas um Resumo Expandido ou Artigo Completo como autor principal.
 Cada inscrito poderá participar como co-autor de quaisquer trabalhos aprovados.

 O trabalho deverá refletir o Resultado de uma pesquisa, experiência ou atividade artística relacionada à
problemática socioambiental ou educação ambiental.
 Não será aceito Resumos Expandidos de Projeto e que não possuem resultados (parciais ou finais).
 Cada trabalho (Resumo ou Artigo) poderá conter até 6 autores, incluindo o orientador.
 Os trabalhos deverão conter um título em CAIXA ALTA, corpo 14, centralizado e em negrito.
 Após o título, seguido de um espaçamento, deve vir o(s) nome(s) do(s) Autor(es),alinhado(s) à direita, corpo
11, Times new Roman, com numeração sobrescrita no final do último nome. Seguido de espaço simples, e
com a numeração indicando a titulação, instituição vinculada e e.mail paracontato.
 O corpo do texto do Resumo deve ser escrito com fonte Times New Roman, corpo 12. Tabulação de cada
parágrafo com recuo de 1,25 cm da margem esquerda. O texto deve ser justificado; digitado no formato Word, ou
docX; em até cinco páginas para Resumo Expandido, ou até 25 páginas para Artigos Completos;
espaçamento de entrelinhas simples. Conforme modelo disponibilizado em formuláriono site do evento.
 O trabalho deve ter margens esquerda e acima de 3 cm, abaixo e a direita de 2 cm.
 Devem conter os seguintes tópicos: a) Resumo, b) Introdução, b) Objetivo(s), c)Metodologia, d) Resultados e
Discussão, e)Considerações Finais, f) Bibliografia, e g) Agradecimentos (Opcional).
 Cada trabalho deverá ser enviado pelo Sistema de Submissão de Trabalhos, indicando o GT escolhido,
conforme a área e temática do trabalho apresentado, até a data limite do prazo no qual está inscrito, com
cópia para o e-mail: cobeai2017@gmail.com
 O participante deverá se inscrever no evento e, se desejar, deverá enviar seu Artigo ou Resumo
Expandido até a data definida no Calendário do evento para submissão de trabalho. Não serão
considerados trabalhos enviados fora do prazo.
 Todos os trabalhos enviados serão avaliados, desde que o primeiro autor esteja devidamente inscrito no
evento.
 Os melhores trabalhos serão aprovados e indicados para publicação nos Anais do evento; bem como
para realização de apresentação em forma de Exposição Oral ouBanner.
 Os Anais do evento serão registrados na Biblioteca Nacional para geração de ISBN.
 Os aprovados para Exposição de Banner deverão fazê-lo nos dias 23/11/2017, a partir das 8 horas da manhã no
Hall do Mezanino do Complexo Multieventos, nos painéis reservados para esta finalidade.
 Os aprovados para Apresentação Oral deverão fazê-lo em um tempo máximo de 5 minutos, seguidos
por mais 5 minutos de interlocução.
 A Apresentação será na Sala do GT selecionado, com a disponibilidade de data-show.
 As Apresentações Orais ocorrerão no dia 24/11/2017 das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas. Cuja
programação será divulgada oportunamente no site do COBEAI.
 Todos os trabalhos aceitos para serem apresentados em forma de Banner ou Apresentação Oral
deverão compor os Anais do evento.
 Os critérios são de qualidade do conteúdo desenvolvido, pertinência ao GT submetido, e
formatação adequada às normas do evento.

