
 
 

 
CHAMADA PARA MINICURSOS DO I ENCONTRO DE MEIO AMBIENTE DO 

IFBAIANO – campus Valença/2013 

 

1.0 Apresentação 

O I Encontro de Meio Ambiente do Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia Baiano é um evento de iniciação científica que visa expor e discutir 

pesquisas e propostas ambientais inovadoras, desenvolvidas e em andamento no 

âmbito acadêmico do IFBaiano, realizadas por discentes, orientadores educacionais 

e docentes. Ao lado disso, o I EMAIF contará com a participação de pesquisadores e 

instituições externas para difundir conhecimentos acerca do estado da arte das 

seguintes temáticas: CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, AGROPECUÁRIA, 

AGROECOLOGIA, PAISAGISMO, TURISMO AMBIENTAL, 

GEOREFERENCIAMENTO, SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE, SANITARISMO, 

TECNOLOGIAS, com ênfase no estado da Bahia. Serão atividades propostas pelo 

EMAIF, a exposição de trabalhos por meio de pôster e oralmente, mesas redondas, 

palestras e minicursos, que ocorrerão entre os dias 06 e 09 de agosto deste ano. O 

número de minicursos estará atrelado ao quantitativo de propostas submetidas por 

proponentes de qualquer instituição e por alunos do Ensino Básico, Técnico, 

Tecnológico e Superior. Os proponentes à realização de minicursos deverão 

submeter sua proposta até a data limite de 15 de junho de 2013. 

 

2.0 Critérios de aceitação de propostas de minicursos  

A seleção das propostas será realizada com base nem avaliação pela Comissão de 

Minicursos e requer o atendimento dos critérios abaixo: 

• Aderência às temáticas do EMAIF (item anterior); 

• Adequação às instruções de submissão (item 3); 

• Relevância e abrangência do assunto proposto;  



• Estrutura prevista para o curso. É importante que a estrutura tenha um perfil 

sustentável, desse modo, é recomendado ao proponente que o mesmo utilize, de 

acordo com suas demandas, preferencialmente materiais recicláveis e/ou 

reutilizáveis, dentre outros; 

• Competência demonstrada pelo(s) proponente(s) na área;  

• Currículo Lattes do(s) proponente(s);  

Os autores das propostas selecionadas serão notificados até o dia 30 de junho de 

2013.  

OBS. A Comissão de Minicursos se reserva no direito de rejeitar trabalhos que 

apresentem problemas relacionados aos critérios acima. 

3. Instruções à submissão de proposta de minicursos 

 

3.1 Formato da proposta: 

A proposta de minicurso deverá seguir as instruções apresentadas abaixo: 

3.1.1 O texto deverá ser redigido em português, contendo até três páginas 

(excluindo-se os currículos dos autores). 

3.1.2 Utilizar tamanho de papel A4, fonte ARIAL, tamanho 11, margens de 2,0cm e 

espaçamento entre linhas 1,5. 

3.1.3 O texto deverá ser submetido como um único arquivo, em formato PDF. 

 

3.2. Estrutura do texto 

 

3.2.1 Página inicial: 

3.2.1.1 Título do minicurso; 

3.2.1.2 Autor(s): até três, indicando Instituição de origem, endereço, telefone(s) e 

e-mail; 

3.2.1.3 Nome do(s) apresentador(s) do curso; 

 

3.2.2. Corpo do texto: 

3.2.2.1 Resumo (até 200 palavras); 

3.2.2.2 Objetivos do curso; 

3.2.2.3 Materiais e Métodos 

3.2.2.4 Tipo do curso (teórico e/ou prático); 

3.2.2.5 Perfil desejado dos participantes; 

3.2.2.6 Infraestrutura necessária para a apresentação (p.ex. computador, projetor 

multimídia, retroprojetor); 

3.2.2.7 Resultados esperados. 

3.2.2.8 Sugestão do número de participantes. 

3.2.2.9 Sugestão de Horário: Matutino ou Vespertino 

3.2.2.10 A proposta de minicurso deverá ser estabelecida com carga horária de 04 

ou 06 horas. 

 

 

4. Submissão das Propostas 

As propostas deverão ser enviadas, seguindo rigorosamente as instruções 

apresentadas, em arquivo único, no formato PDF, para o e-mail: 

minicursosemaif2013@valenca.ifbaiano.edu.br, com o assunto: Submissão 

minicurso. Qualquer proposta recebida após a data limite será automaticamente 

excluída do processo de revisão. 


