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CHAMADA PARA RESUMOS 

O objetivo da apresentação de trabalhos durante o I Seminário de Pesquisa da 

ESEC Tamoios é aproximar a gestão da Unidade, os diversos grupos de 

pesquisa com atuação no território e as comunidades locais, a fim de direcionar 

esforços de pesquisa não apenas para o preenchimento de lacunas de 

conhecimento que possam subsidiar cientificamente a conservação dos 

ecossistemas costeiro-marinhos, como também responder perguntas e atender 

aos anseios da sociedade interdependente dos atributos protegidos pela 

Unidade de Conservação. 

O resumo deve incluir o número de autorização SISBIO para sua realização, 

sempre que possível. Resumos deverão ser submetidos em português. 

Resumos submetidos com múltiplos erros ortográficos e gramaticais serão 

sumariamente rejeitados.  

• O resumo deve conter título, seguido pelos nomes dos autores, identificação 

do Departamento, Instituição e Estado onde o trabalho foi realizado.  

• Para garantir que o seu nome seja citado de maneira uniforme, o autor deve 

padronizar seu nome e sobrenome em todos os resumos em que for autor ou 

coautor. 

• O resumo deve conter: introdução, objetivos, metodologia, resultados e 

conclusões.  

• Os resumos devem ser enviados para o e-mail esec.tamoios@icmbio.gov.br. 

Para envio do resumo pelo menos um dos autores do trabalho deve estar inscrito 

no Seminário. A ficha de inscrição poderá ser preenchida no endereço eletrônico 

http://icmbio.gov.br/esectamoios/seminario-de-pesquisa-da-esec.html#. 

 

SOBRE A FORMATAÇÃO DO TEXTO:  



O resumo deverá ser enviado em formato de texto editável (.doc , .docx ou 

similar) Tamanho da Folha: A4; Margens ( superior, inferior, direta e esquerda): 

1,5 cm; Espaçamento: 1.5, Fonte Arial , regular, tamanho: 10 e alinhamento 

justificado. O resumo deverá conter de 350 a 500 palavras. Título, autores, 

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. 

 

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, junto ao pôster, no 

período relacionado na programação do seminário. Os pôsteres deverão ser 

fixados pelos autores responsáveis, conforme orientação da organização do 

evento.  

 


