I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL INTERDISCIPLINAR
ORIENTAÇÕES PARA O ENVIO DE PROPOSTAS DE DE GRUPOS DE TRABALHO (GTs)
Por favor, somente envie se realmente pretende participar do evento
Cada proposta de Grupo de Trabalho deve conter:
•

Título conciso contendo até 60 letras (incluindo o espaçamento);

•

Ementa concisa com os temas do GT, contendo até 500 palavras;

•

Temas e sub-temas relacionados com o Meio Ambiente e/ou Educação;

•

Nome(s) completo(s) do(s) proponente(s);

•

Máximo de 03 autores proponentes;

•

Titulação do(s) proponente(s);

•

Instituição(ões) do(s) proponente(s);

•

Dados do(s) proponente(s);

•

Preferencialmente proponentes de diferentes instituições.

Compete aos Coordenadores dos Grupos de Trabalho
•

Avaliar, caso sejam convocados, os Artigos e Resumos submetidos ao seu GT;

•

Dar o parecer e enviar Carta de Aceite via Email, caso seja necessário, para os autores cujos
trabalhos foram aprovados;

•

Acompanhar as Apresentações Orais realizadas no âmbito do seu GT durante a realização do I
CINEAI;

•

Avaliar os Banners aprovados em seu GT durante a realização do evento.

NORMAS
•

Os Coordenadores dos GTs somente serão chamados para avaliar, dar o parecer e emitir Carta
de Aceite, caso seja necessário ou a pedido do Comitê Científico.

•

Os Coordenadores dos GTs não necessitam realizar inscrição no evento, a menos que desejem
participar das outras atividades para recebimento dos demais certificados.

•

Os Coordenadores de GTs também poderão apresentar Propostas de trabalho para o
desenvolvimento de atividades durante o evento, tais como Minicursos, Oficinas, Mesas
Redondas, etc.

•

Somente é permitida a apresentação de uma única proposta de GT por pessoa.

•

Somente é permitida a participação em um único GT.

ATENÇÃO:
•

Inscrições para Apresentação Oral, envio de Resumo, exposição de Banners e participação como Ouvinte, somente
estarão disponíveis a partir da divulgação da programação.

•

O I CINEAI não se responsabiliza por deslocamento, transporte, alojamento, instalação, ou equipamento dos
proponentes.

•

Haverá DataShow para apresentação de trabalhos.

•

Os proponentes de GTs deverão levar seus notebooks para auxiliar a coordenação de seus GTs.

•

Devido o evento ser auto-financiado não há previsão para ajuda de custo ou qualquer tipo de pagamento para os
proponentes das atividades.

•

Alguns Grupos de Trabalho poderão ser propostos no formato remoto, desde que o proponente possua as condições
técnicas e de equipamento para a transmissão on-line síncrona.

Acompanhe o Resultado pelo site do CINEAI

