
CHAMADA PARA MINICURSO

 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. Acesse a chamada...........

SUBMISSÃO DE TRABALHOS

Normas para submissão
Acesse as Normas.............

Critérios de Avaliação 

Os  trabalhos  submetidos  para  apresentação  do  I  Encontro  de  Meio  Ambiente  do  IFBAIANO

campus  Valença  (EMAIF)  serão  analisados  por  membros  do  comitê  científico  multidisciplinar,

especialista na área de conhecimento do trabalho, que poderá emitir os seguintes pareceres sobre o

trabalho: 

1) Aceito; 

2) Não aceito. 

Os  trabalhos  aceitos  serão  enquadrados  nas  categorias  pôster  ou  oral  e  será  observado  o

enquadramento  as  normas  do  EEMAIF,  tais  como:  clareza  do  tema proposto,  originalidade  do

trabalho, oferta de contribuição pertinente, clara e significativa para o tema do evento, coerência e

coesão textual e entre o título e o desenvolvimento do trabalho; discussão pertinente e suficiente,

apresentação,  consistência  na  construção  do  desenvolvimento  do  trabalho;  coerência  entre  o(s)

objetivo(s) e a conclusão do trabalho; procedimentos metodológicos; adequação da norma culta da

Língua  portuguesa;  compondo  um  ranking  baseado  na  avaliação  recebida,  observando

procedimentos e critérios estabelecidos para trabalhos a serem apresentados no EMAIF.

Critérios de Avaliação para trabalhos a compor publicação

Serão considerados aptos para compor as publicações os resumos completos dos trabalhos técnico-

científicos  que  se  enquadrem  nas  propostas  e  critérios  de  avaliação  para  trabalhos  a  serem

apresentados no EMAIF e que apresentem em sua composição mérito em sua redação científica,

relevância ímpar, bem como no método utilizado, na qualidade dos dados, resultados e conclusões.



PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR

DIA- 06 de agosto
14:00h - Credenciamento e entrega de material
17:00h – Palestra magna
18:30h – Programação cultural

DIA – 07 de agosto
08:00h – Mesas Redondas simultâneas

MR 1 – Produção e Consumo Sustentáveis - UESC
MR 2 -  Impactos  ambientais  e  ações  de preservação da Biodiversidade  do  Estado da  Bahia  –
UFBA/IFBAIANO/INEMA
MR 3 - Comunidades Tradicionais e Práticas Sustentáveis
UFBA/IFBAIANO
MR 4 - Cooperação da Água – UFG/IFBAIANO/UFBA

10:00h – Minicursos
12:00h -  Almoço

14:00h – Programação simultânea
Espaços de diálogo – workshop institucional (docentes) 
15:30h - Comunicação oral de trabalhos
Áreas  de  concentração  (humanas,  exatas,  tecnológicas,  meio  ambiente,  agroecologia,  ecologia

aplicada)
17:30h - Programação Cultural

3º DIA – 08 de agosto
08:00h – Palestra
Recuperação de áreas degradadas por atividades petrolíferas – RECUPETRO/ UFBA

10:00h – Apresentação de Pôster
12:00h – Almoço

14:00h - Minicursos 
18:00h – Atividade Cultural

4º DIA – 09 de agosto
08:00h Atuação do Profissional em Meio Ambiente junto aos Conselhos

10:30h– Encerramento e Premiações

Realização: Instituo Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - campus Valença
Apoio: Prefeitura Municipal de Valença


