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Atualizado em: 14.03.2017

Programação acesse aqui
O IV Simpósio de Pesquisa em Mata Atlântica (IV SPMA), em sua quarta edição, será realizado
no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro- IFRJ- Campus Sacra Família,
Av. Maria Luiza s/n, Eng. Paulo de Frontin, RJ, no dia 20 de maio de 2017, sábado, de 8h às
17h30.

Objetivos

1. Discutir e promover temas relacionados ao bioma Mata Atlântica e Ecossistemas
associados.

2. Reunir os trabalhos de pesquisa desenvolvidos no bioma Mata Atlântica e Ecossistemas
associados.

3. Abrir espaço para a apresentação de estudos e trabalhos realizados por jovens
pesquisadores.
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4. Promover interações entre os pesquisadores, professores, alunos e a comunidade em geral,
visando despertar o interesse sobre o assunto em todos os segmentos da sociedade.

5. Aumentar a conscientização da importância do bioma Mata Atlântica por meio de ações
promocionais em níveis local e nacional.

Organizadores e parceiros

Organizado pelo Instituto Zoobotânico de Morro Azul, IZMA, o IV SPMA conta com o apoio do
Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro- IFRJ- Campus Eng. Paulo de
Frontin, RJ; da Faculdade de Formação de Professores do Estado do Rio de Janeiro,
FFP-UERJ, do Instituto Pé de Planta de Miguel Pereira, da Rebio Araras, do Parque Estadual
da Serra da Concórdia, da Methodos Consultoria Agronômica e Ambiental; da Prefeitura
Municipal de Engenheiro Paulo de Frontin, RJ: Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho,
Renda, Agricultura,Ciência e Tecnologia; da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes: Secretaria
de Meio Ambiente; da Universidade Severino Sombra: Coordenação de Marketing, assim como
o apoio dos membros da comunidade acadêmica das referidas instituições que fazem parte
das comissões do IV SPMA.

O IV SPMA conta ainda com o apoio de colaboradores discentes e docentes de instituições de
ensino, além do apoio da comunidade local, empresários, professores e alunos das escolas de
educação básica.

Justificativa

O município de Engenheiro Paulo de Frontin está inserido em área de relevância ecológica e
possui mais de 40% do seu território coberto por Mata Atlântica. Além do apelo para o impulso
da realização de atividades turísticas em decorrência do histórico de colonização iniciado no
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século XVIII, o município apresenta áreas propícias para a realização de atividades ligadas ao
ecoturismo devido ao contexto ecológico e geográfico nos quais está inserido. Para que
atividades econômicas sustentáveis se desenvolvam é necessário que a comunidade tenha
princípios e práticas de preservação ambiental bem estruturados para que possam resultar em
ações de amplo sucesso.

A divulgação dos trabalhos científicos no Simpósio de Pesquisa em Mata Atlântica para a
comunidade como um todo, é fundamental para a manutenção e recomposição da flora e fauna
locais, além de criar uma cultura preservacionista, colaborando diretamente para a melhoria da
qualidade de vida de todas as pessoas que moram ou frequentam a região, visando
principalmente a preservação deste domínio fitogeográfico tão ameaçado.

NORMAS DO EVENTO- 2017
INSCRIÇÕES (com envio de trabalho e como participante)

FICHA DE INSCRIÇÃO (Baixe aqui a ficha de inscrição) (Atualizada em 24/08/2016)

1. O pagamento de taxa de inscrição deve ser realizado por meio de depósito simples
(informando o CPF do inscrito no comprovante enviado para o e-mail simposioizma@gmail.co
m
) na conta bancária a
seguir, de acordo com a tabela de preços e prazos, abaixo:

Inscrições - Prazos

Até 20.01.2017

21.11. 2016 a 15.03.2017
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A partir de 15.03.2017

Categorias com trabalhos inscritos

Estudantes de Graduação

R$ 50,00

R$ 60,00

R$ 75,00

Estudantes de Pós-Graduação

R$ 60,00

R$ 75,00

R$ 90,00
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Professores e/ou Profissionais

R$ 75,00

R$ 90,00

R$ 120,00

↘Nova categoria: Estudantes de Ensino Médio/Pós-Médio/Técnico

R$ 40,00

R$ 50,00

R$ 60,00

Categorias sem trabalhos inscritos

Participantes com certificado e *kit IV SPMA

R$ 40,00

5 / 11

IV Simpósio de Pesquisa em Mata Atlântica 2017
Escrito por William Costa Rodrigues
Qua, 24 de Agosto de 2016 19:58 - Última atualização Qua, 15 de Março de 2017 10:32

R$ 50,00

R$ 60,00

Ouvintes sem certificado / sem *kit IV SPMA

Livre

Livre

Livre

*kit IV SPMA – crachá de identificação, pasta com bloco, caneta e CD-ROM com os ANAIS do
IV SPMA.

Para os inscritos com envio de trabalho: assinalar no formulário de inscrição, se aceita
apresentar o trabalho oralmente, caso seja escolhido pela Comissão Científica.

CONTA PARA DEPÓSITO: Instituto Zoobotânico de Morro Azul CNPJ: 01.620.691/0001-99 BA
NCO ITAÚ, AGÊNCIA:
4838
/ CONTA CORRENTE:
15720-6

2. O Comprovante de pagamento e a ficha de inscrição devem ser enviados para o e-mail: sim
posioizma@gmail.com
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que também poderá ser usado em caso de dúvidas.

A confirmação de inscrição será feita por e-mail em 10 dias.

3. Encaminhamento e Apresentação do Resumo para apresentação em painel:

Todos os trabalhos inscritos deverão ser enviados para o e-mail simposioizma@gmail.com na
forma de resumo expandido com a seguinte configuração em Word (.doc) ou programa
compatível.
Não serão aceitos arquivos pdf.

a) Título (Times New Roman, 12, em caixa alta e negrito, centralizado);

b) Nome do(s) autor(es), em primeiro o autor principal, Instituição/entidade a que pertencem ou
representam, e-mail/telefone de contato em Times New Roman 10, caixa baixa, dois espaços
abaixo do título, alinhados à esquerda;

c) Itens principais obrigatórios: Introdução, Material e Métodos, Resultados/ Discussão,
Conclusão, Bibliografia Citada, Agência de Fomento (se for o caso). 3 (três) palavras-chave.

d) O resumo deve ser escrito em fonte Times New Roman 12 (doze), em formato justificado;
com espaçamento 1,5; margens superior e inferior 2,5 cm e esquerda e direita 3 cm e não deve
ultrapassar três laudas (folha A4). Não devem ser incluídas ilustrações, tabelas, figuras ou
fotos no corpo do texto.

OBS1: No caso de ser imprescindível a inserção de imagens ou gráficos, poderão ser
acrescentados na última folha do resumo, após a finalização do texto, (com quebra de página)
sem ultrapassar o máximo de 3 (três) laudas.
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OBS2: Os trabalhos que não apresentarem a formatação exigida serão automaticamente
rejeitados. No entanto, os autores poderão participar como inscritos com direito ao certificado
de participação. O mesmo será observado no caso dos trabalhos não aceitos pela Comissão
Científica.

OBS3: Os trabalhos deverão ser apresentados na forma de painéis de tamanho aproximado
100cmx90cm constando: logo do IV SPMA, título, local e data da pesquisa, autores, e-mails,
instituição, agência de fomento, conteúdo e imagens. O conteúdo deve sintetizar introdução,
material e métodos, conclusão e referências bibliográficas.

5. As inscrições de cada autor, juntamente com os resumos dos trabalhos, deverão ser feitas
por meio de formulário de inscrição. Obrigatoriamente um dos autores deve estar inscrito no
Simpósio para que o trabalho possa ser apresentado. O formulário de inscrição encontrar-se-á
disponível no site do IZMA, a partir de 20 de agosto de 2016.

6. A data limite para as inscrições do resumo por e-mail é até o dia 20 de janeiro de 2017. O
prazo máximo para o envio de aceite dos trabalhos é até 15 de março de 2017.

7. Deverão ser submetidos trabalhos concluídos ou em andamento, traduzidos em relatos de
experiências, estudos de caso, trabalhos de pesquisa, monografias, dissertações e teses
acadêmicas, obrigatoriamente relacionados ao bioma Mata Atlântica, nas seguintes grandes
áreas: zoologia, botânica, ecologia, educação, gestão ambiental, ecoturismo, biologia geral,
agroecologia, ciências ambientais e áreas correlatas.

8. Citação de autores deverá seguir a norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) NBR10520. A bibliografia terá que conter apenas os trabalhos citados no texto e seguir
a ABNT-NBR 6023.

9. Os trabalhos selecionados serão publicados em ANAIS do evento com ISBN - Editor IZMA e
os participantes receberão uma cópia em mídia digital.

10. Cada autor principal poderá participar com o envio de 2 (dois) resumos no máximo, dentro
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da mesma inscrição, podendo inscrever-se novamente na sua categoria para o envio de outros
trabalhos.

11. Os trabalhos inscritos na nova categoria Estudante Ensino Médio/Pós-Médio/Técnico só
serão submetidos à apreciação da Comissão Técnica com o aval de um professor orientador
graduado ou pós-graduado também inscrito no IV SPMA como coautor.

12. Serão emitidos certificados de participação disponibilizados no dia e local do evento para
todos os previamente inscritos. Certificados impressos não retirados pelo participante no dia do
evento somente serão enviados pelos Correios com porte pago pelo interessado (SEDEX com
AR) tendo sido o mesmo solicitado no máximo em 30 dias após o evento.

13. Todas as inscrições individuais somente serão efetivadas após o pagamento das taxas de
acordo com tabela acima.

14. Os trabalhos enviados só serão analisados após a efetivação da inscrição dos autores.

15. Não serão devolvidos os pagamentos de inscrições de trabalhos rejeitados pela falta de
formatação ou não aceitos pela Comissão Técnica.

16. Serão aceitas as inscrições de participação com direito ao kit IV SPMA no dia e local do
evento, de 08h as 10h30. A entrada para ouvintes é liberada.

17. Toda a programação do evento será destinada à comunidade não científica, à comunidade
acadêmica e aos alunos e professores de educação básica. A classificação do evento é livre
para todas as idades.

SELEÇÃO DE TRABALHOS PARA APRESENTAÇÃO ORAL
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1. A Comissão Científica fará a seleção de cinco trabalhos para apresentação oral no dia do
evento com o objetivo de divulgar novos talentos científicos. Quatro trabalhos acadêmicos e um
trabalho não acadêmico (nova categoria).

2. O critério de seleção dos trabalhos será: ineditismo; afinidade com o tema do IV SIMPÓSIO;
qualidade na elaboração e no conteúdo; fundamentação científica.

3. Os trabalhos selecionados serão incluídos na programação do evento para apresentação em
slides em projetor de data show com duração de no máximo dez minutos para cada trabalho.
Os autores serão informados até o dia 15 de março de 2017 e após a confirmação da sua
participação não será necessária a apresentação de painel. Os trabalhos selecionados
receberão certificados especiais (no dia do evento) e os resumos farão parte dos anais do
evento em mídia digital.

ENVIO DE RESUMOS

Ação

Período

e-mail

Envio dos resumos

De 20.08 a 20.01.2017

simposioizma@gmail.com
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Aceite dos resumos

Até 01/03/ 2017

e-mail do autor principal e/ou Orientador

Resposta do aceite dos resumos

Até 15/03/2017

e-mail do autor principal e/ou Orientador

Resposta seleção apresentação oral

Até 15/03/2017

e-mail do autor inscrito
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