SEMINÁRIO ECOLOGIA E DEMOCRACIA: MÚLTIPLOS OLHARES
Belo Horizonte, FAJE/DOM HELDER/PUC
17, 18 e 19 de agosto de 2022

EDITAL PARA SUBMISSÃO DE COMUNICAÇÕES

Normas da comunicação
Trabalhos científicos poderão ser apresentados em forma de comunicação. Serão admitidos trabalhos
inéditos produzidos por até dois autores. Os resumos dos trabalhos deverão ser confeccionados e
submetidos de acordo com as normas descritas a seguir. Os trabalhos aprovados e apresentados no
evento serão publicados nos anais do evento em formato de livro eletrônico.
Elaboração da comunicação
1) Preparação da comunicação: Antes de preparar a comunicação os autores deverão encaminhar
resumo, entre 300 e 500 palavras, para análise, até o dia 05/08/2022, para o e-mail:
pesquisadomhelder@gmail.com. O resultado da seleção dos trabalhos será divulgado por e-mail até o
dia 08/08/2022.
2) No resumo da comunicação deverá conter: Área do conhecimento; Título idêntico ao texto que
será apresentado no evento; Nomes e instituições dos autores; Nome do Orientador; Cidade/Estado;
Resumo, apresentando o objetivo geral e os objetivos específicos, metodologia, relevância e resultados
da pesquisa; Instituição de fomento, se houver; “Trabalho de Iniciação Científica”, se for o caso.
Apresentação:
3) Data e horário da apresentação: a) Cada trabalho será programado para apresentação em um único
dia, dia 19/09, a partir das 14:00hs, na Escola Superior Dom Helder Câmara (Rua Álvares Maciel, 628,
Santa Efigênia, BH); b) a apresentação de cada trabalho terá duração de 15 minutos.
4) É proibida a apresentação oral: a) Por terceiros não-autores; b) Performática; c) De trabalhos não
inscritos ou temas previamente aprovados.
5) Apenas as comunicações apresentadas no evento, por pelo menos um dos autores, serão publicadas
nos anais do evento.
6) Pelo menos um dos autores do trabalho deverá apresentar o trabalho e permanecer disponível para
responder às questões dos demais participantes.
Elaboração dos resumos:
7) Redigir o resumo em um editor de texto, usando a Fonte Times New Roman, tamanho 12, com
espaçamento simples.
8) Não utilizar parágrafos com recuos, espaçamentos ou tabulações.
9) Não deverão constar, no resumo, tabelas, gráficos, imagens ou fotos.
10) O resumo deverá ser redigido entre 300 e 500 palavras.
11) O autor que fizer a inscrição e submeter o resumo é responsável legalmente por todo seu conteúdo
(incluindo dados da pesquisa, nomes e instituições dos autores e demais informações), sendo a
organização do evento isenta de qualquer responsabilidade pelos dados que possam vir a ser publicados
e/ou divulgados nos anais ou em qualquer meio de divulgação. Todos os autores devem ter
conhecimento das normas, do conteúdo do resumo e concordar em ter seu nome como autor do resumo.
Publicação das comunicações:
12) As comunicações aprovadas e apresentadas no evento serão publicadas em anais.
13) Os autores deverão enviar o texto final para a publicação até o dia 31/08/2022, para o e-mail
pesquisadomhelder@gmail.com.

14) Os textos deverão ter entre 10 e 15 páginas e redação de acordo com a formatação padrão da ABNT
para textos acadêmicos, nos seguintes termos:
14.1) Fonte “Times New Roman”; corpo 12; alinhamento justificado; sem separação de sílabas;
entrelinhas com espaçamento 1,5; parágrafo de 1,5 cm; margem - superior e esquerda: 3 cm, inferior e
direita: 2 cm. As citações (NBR 10520/2002) e as referências (NBR 6023/2020) devem obedecer às
regras da ABNT. O sistema de chamada das referências das citações diretas ou indiretas pode ser autordata ou numérico (NBR 10520/2002), sendo as notas de rodapé somente explicativas (NBR 6022/2003).
Conforme a NBR 6024/2003, os títulos, subtítulos e subtítulos devem ser alinhados à esquerda e conter
um texto a eles relacionado, bem como constar numeração progressiva.
Inscrição no evento:
15) Serão selecionados apenas os trabalhos de autores inscritos no evento.
16) As inscrições deverão ser realizadas no site do evento.

Belo Horizonte, 13 de junho de 2022
Comissão Organizadora

