
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL COSTA DOS CORAIS

I SEMINÁRIO DE PESQUISA DA APA COSTA DOS CORAIS
Prioridades para a conservação da biodiversidade

•  Os  resumos  devem  ser  enviados  para  o  e-mail  apacc.pesquisa@g  mail.com.  Resumos

enviados sem ficha de inscrição serão rejeitados. Segue ficha de inscrição em anexo. 

• É de responsabilidade do autor indicar a qual bloco temático o trabalho tem pertinência.

BLOCO TEMÁTICO 1: Sociedade e Natureza: uso sustentável da biodiversidade

BLOCO TEMÁTICO 2: Biodiversidade: cenário atual e prioridades de conservação

• Cada participante poderá submeter até dois resumos.

•  O objetivo da apresentação de trabalhos durante o I Seminário de Pesquisa da APACC é

apresentar um panorama das pesquisas realizadas na UC e aproximar a gestão da Unidade

dos diversos grupos de pesquisa com atuação no território, promovendo o intercâmbio entre

pesquisadores, estudantes e a cadeia produtiva, a fim de direcionar esforços de pesquisa para

o  preenchimento  de  lacunas  de  conhecimento  que  possam  subsidiar  cientificamente  a

conservação dos ecossistemas costeiro-marinhos presentes na Unidade. É imperativo que o

resumo apresentado seja pertinente à gestão da APA Costa dos Corais, devendo constar no

mesmo o número de autorização SISBIO para sua realização.

SOBRE A FORMATAÇÃO DO TEXTO:

Tamanho da Folha: A4; Margens (superior, inferior, direta e esquerda): 1,5 cm; 

Espaçamento: 1.5 

 Fonte: Arial, Regular; Tamanho: 10; O texto deve ter alinhamento justificado;

O texto do resumo deve ter entre 350 e 500 palavras (no word, utilize a função “word count”

para verificar o número de palavras);

  Título,  autores  e  filiação  e  palavras-chave  não  serão  contabilizados no  somatório  das

palavras;
  O  resumo  deve  apresentar  resultados  e  conclusões.  Resumos  sobre  trabalhos  em

andamento que não possuam nenhum resultado não serão aceitos;

 Incluir  ao final  do resumo,  até  quatro  palavras-chave,  todas em maiúsculo,  fonte  Arial:

tamanho 10;

mailto:apacc.pesquisa@gmail.com
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 Resumos devem ser obrigatoriamente submetidos em português ou inglês em um

arquivo único formato .doc

Exemplo de Resumo:

TÍTULO (Fonte: Arial; Tamanho 12; Negrito; Centralizado)

Silva, J.1; Santos, O.F.2; Pereira-Júnior, A.C.R.1

(Texto centrado, Fonte: Arial, Itálico, Tamanho: 12)
1Universidade Federal da Bahia; 2Universidade Federal de Oitaven

(Texto Centrado, Fonte: Arial, Regular, Tamanho: 10)

Tamanho da Folha: A4. Margens (superior, inferior, direta e esquerda): 1,5 cm. Espaçamento:
simples. Fonte: Arial, Regular. Tamanho: 10. O texto deve ter alinhamento justificado. O texto
do resumo deve ter no mínimo 350 e no máximo 500 palavras (no word selecione o texto do
resumo e utilize a função “word count” para determinar o número de palavras). Título, autores e
filiação  não  serão  contabilizados  no  somatório  das  palavras.  O  resumo  deve  apresentar
resultados e conclusões. Resumos sobre trabalhos em andamento sem nenhum resultado não
serão aceitos. Não é permitida a inclusão de figuras, tabelas, fotos, diagramas ou referências
bibliográficas, embora possam ser utilizados símbolos especiais, fórmulas e equações. Incluir
ao final  do resumo,  até  quatro  palavras-chave,  todas  maiúsculas,  fonte  Arial:  tamanho 10.
Resumos devem ser  obrigatoriamente submetidos  em português ou inglês  em um arquivo
único formato doc. Revise seu resumo com cuidado antes de submetê-lo. Os resumos são
finais  e  qualquer  erro,  seja  de digitação,  grafia,  etc  será  de  inteira  responsabilidade  do(s)
autor(es). Após a submissão não será permitido nenhum tipo de correção ou substituição do
arquivo.  Tamanho  da  Folha:  A4.  Margens  (superior,  inferior,  direta  e  esquerda):  1,5  cm.
Espaçamento:  simples.  Fonte:  Arial,  Regular.  Tamanho:  10.  O  texto  deve  ter  alinhamento
justificado. O texto do resumo deve ter no mínimo 350 e no máximo 500 palavras (no word
selecione o texto  do resumo e utilize  a função “word count” para determinar  o número de
palavras).  Título,  autores e filiação não serão contabilizados no somatório  das palavras.  O
resumo deve apresentar resultados e conclusões. Resumos sobre trabalhos em andamento
sem nenhum resultado não serão aceitos. Não é permitida a inclusão de figuras, tabelas, fotos,
diagramas  ou  referências  bibliográficas,  embora  possam ser  utilizados símbolos  especiais,
fórmulas e equações. Incluir ao final do resumo, duas a três palavras-chave, todas maiúsculas,
fonte Arial: tamanho 10. Revise seu resumo com cuidado antes de submetê-lo. Os resumos são
finais  e  qualquer  erro,  seja  de digitação,  grafia,  etc  será  de  inteira  responsabilidade  do(s)
autor(es). Após a submissão não será permitido nenhum tipo de correção ou substituição do
arquivo.  Não  é  permitida  a  inclusão  de  figuras,  tabelas,  fotos,  diagramas  ou  referências
bibliográficas, embora possam ser utilizados símbolos especiais, fórmulas e equações. Incluir
ao final do resumo, duas a três palavras-chave, todas maiúsculas, fonte Arial:  tamanho 10.
Revise seu resumo com cuidado antes de submetê-lo. Os resumos são finais e qualquer erro,
seja de digitação, grafia, etc será de inteira responsabilidade do(s) autor(es). Após a submissão
não será permitido nenhum tipo de correção ou substituição do arquivo.

Palavras-Chave: DELTAS; ONDAS; DRAGAGEM
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Normas de formato do Pôster:

•  O tamanho do pôster deverá ser de 0,9 m de largura x 1,20 m de altura.  Todo material

necessário  para  a  fixação  dos  pôsteres  será  de  responsabilidade  do  autor  apresentador

(sugerimos trazer o material necessário, como fita adesiva, tesoura, barbante etc). 

•  Os elementos essenciais do pôster são: título, autores, instituições de vinculação, endereço

para  correspondência  e  e-mail,  introdução,  objetivos,  material  e  métodos,  resultados  e

discussão  (recomenda-se  a  utilização  de  tabelas  e  figuras  que  facilitem  a  visualização),

conclusões e referências.  Para que o pôster  possa ser  lido facilmente a  uma distância de

aproximadamente 2 metros, deverá ser utilizada fonte de tamanho mínimo 28. No cabeçalho do

Pôster deverá ser colocado o logo da(s) instituição(ões) do autor(es).

•  Cada  autor  deverá  estar  à  disposição  dos  interessados  em consultar  seu  trabalho  pelo

período  de  uma  hora  (permanecendo  junto  ao  pôster),  relacionado  na  programação  do

congresso.

• Os pôsteres deverão ser fixados no primeiro dia do Seminário e retirados ao término.
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