
 

 

  



Chamada de Trabalhos CONSUS 

Congresso de Sustentabilidade PetroPública – CONSUS UDESC 

 

Data do Evento: 23 e 24 de outubro de 2019. 

Local do evento: UDESC/CESFI – Balneário Camboriú. 

Objetivo: integrar atividades de ensino, pesquisa e extensão relacionadas à sustentabilidade em suas 

interfaces com a administração pública e engenharia de petróleo.   

 

DATAS IMPORTANTES 

Recebimento de trabalhos: até 27/09/2019 

Data de inscrição para participantes e ouvintes: 19/08 – 23/10 

Divulgação da avaliação e modalidade: 07/10/2019 

Data de inscrição para autores: 09/10/2019 

 

EIXOS TEMÁTICOS 

1. Indicadores de Sustentabilidade, Certificação Ambiental e Responsabilidade Socioambiental; 

2. Boas práticas e Projetos de sucesso na Gestão e Educação Ambiental Escolar; 

3. Operações Sustentáveis; 

4. Desastres Ambientais e Gestão de Riscos Ambientais; 

5. Gestão de Resíduos Sólidos e Economia Circular; 

6. Políticas Públicas, Meio Ambiente e Economia Solidária. 

 

INSTRUÇÕES PARA A SUBMISSÃO DE RESUMOS 

• A submissão de trabalhos será feita exclusivamente através do formulário específico até o dia 

27/09/2019; 

• Não serão aceitos resumos por e-mail; 

• A submissão deve ser feita pelo autor principal/primeiro autor;  

• O(s) autor(es) deve(m) submeter seus trabalhos em formato de resumos, com no máximo 

300 palavras, em Português, indicando a sessão temática em que se enquadram. Deverá 

também, indicar no sistema de submissão a modalidade desejada: comunicação oral, pôster 

digital, vídeo ou oficina. Os nomes e ordem dos autores e suas respectivas instituições 

(escritas por extenso) deverão ser digitados pelo autor nos campos determinados pelo 

sistema, incluindo o autor principal. Em seguida, o resumo preparado deverá ser transferido 



(colado) na caixa de texto. A comissão científica irá analisar e definir se o resumo será aceito 

ou não; 

• Os trabalhos que não estejam de acordo com as características e com os critérios técnicos 

exigidos pela Comissão Organizadora não terão sua submissão aceita; 

• É autorizada a submissão de até dois trabalhos por autor. A contagem do número trabalhos 

não distingue autoria de coautoria; 

• A apresentação no evento dos artigos aprovados é obrigatória, considerando, no mínimo, a 

presença de um dos autores (no caso de autoria coletiva). Caso o(s) autor(es) com trabalhos 

aprovados e inscritos para o evento não compareçam para a apresentação, não será permitida 

a submissão de trabalhos para o evento do próximo ano;  

• Para submissão: bit.ly/2YiV2pf 

ATENÇÃO! Após submissão do resumo no sistema online, não serão permitidas alterações, 

correções e inclusão de novos autores. 

 

APRESENTAÇÕES ORAIS 

Na sala estará disponível um equipamento de projeção que inclui um computador equipado com 

Windows e PowerPoint. Os participantes não poderão utilizar o seu próprio computador.  

É de responsabilidade dos participantes assegurar que as apresentações feitas em outros sistemas 

operacionais não percam a formatação original ao serem colocadas em Windows, particularmente no 

caso das animações e vídeos. 

Apenas serão permitidas apresentações com PowerPoint ou PDF. 

A apresentação deverá ter no máximo 15 minutos: 10 minutos de exposição + 5 minutos para 

questões e respostas. Este tempo será rigorosamente controlado para permitir o correto 

funcionamento das sessões. As apresentações devem apresentar o conteúdo do resumo aceito. 

As apresentações devem ser trazidas em pen drive, no dia da apresentação. A Comissão Organizadora 

não se responsabiliza por possíveis falhas no servidor de internet que venham a impossibilitar ao 

participante de buscar por apresentações salvas na núvem.  

 

PÔSTERES DIGITAIS 

Os pôsteres devem ter uma orientação horizontal com as dimensões 16x9 (widescreen) em formato 

digital.  

Os pôsteres deverão ser redigidos em língua Portuguesa, e devem apresentar o conteúdo do resumo 

aceito.  

A estrutura do pôster é livre, mas deverá ter um título na parte superior, seguido da identificação dos 

autores, filiações e e-mail para correspondência.  

Os pôsteres devem ser enviados para a comissão organizadora até as 17h do dia 21/10 pelo e-mail  

consusudesc@gmail.com inserindo como assunto “[CONSUS-Nome-do-autor] Título da 

apresentação”. 

Os autores deverão permanecer próximos aos pôsteres durante toda a sessão do dia de apresentação, 

de acordo com a programação final. 
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VÍDEOS 

Os vídeos deverão ser produzidos e carregados no Youtube. Esta modalidade se destina 

exclusivamente à exposição de Boas práticas e Projetos de sucesso na Gestão e Educação Ambiental 

Escolar. Os vídeos terão duração máxima de 5 minutos. As informações deverão ser redigidas e/ou 

narradas em Português.  

Serão aceitos vídeos em formato de documentário e animações.  

O vídeo deverá ser postado em formato “não listado” e o link deve ser enviado para o e-mail: 

consusudesc@gmail.com inserindo como assunto “[CONSUS-Nome-do-autor] Título do vídeo”. 

 

OFICINAS 

Para ministrar Oficinas, deverão ser apresentados o Tema e o principal Objetivo da Oficina, o público-

alvo, o número máximo de participantes e o tempo de duração. O minicurrículo do ministrante deverá 

ser fornecido, contendo Formação e/ou Experiência no tema, com no máximo 4 linhas.  

As oficinas poderão ser ofertadas na UDESC, em sala de aula ou no ambiente externo.  

 

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o CONSUS serão feitas exclusivamente por meio do formulário eletrônico. 

• Autores de trabalhos aprovados: até 07/10/2019; 

• Demais participantes: até o dia do evento    

• O evento é gratuito, e como forma de contribuição social solicitamos a doação (espontânea) 

de algum dos seguintes itens: i) alimento não perecível (ODS2); ii) roupas e brinquedos em 

bom estado (ODS 10 e 12); iii) mudas de plantas/árvores (ODSs 13 e 15); e iv) livros (ODS4).   

 

INFORMAÇÕES 

• No site do evento: https://www.udesc.br/cesfi/projetosextensao/liss/consus 

• Através do e-mail: consusudesc@gmail.com  
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TEMPLATE PARA OS RESUMOS (PDF) 

Título: TÍTULO DO TRABALHO EM MAIÚSCULAS. Ex: O CRESCIMENTO DAS FLORES 

Resumo: O resumo deve conter uma breve introdução, descrição do objetivo, objeto, métodos 

utilizados, resultados e discussões, de modo a dialogar com o conhecimento científico atual.  Os 

resumos submetidos passarão por um processo de revisão e desk review. A estrutura do conteúdo 

enviado será verificada, conforme a chamada de trabalho, seguida pela avaliação por pares, em que 

se analisa o conteúdo e pede-se alterações, caso necessário. (O RESUMO DEVE CONTER NO MÁXIMO 

300 PALAVRAS) 

 

Palavras-chave: finalizadas por ponto e vírgula (MÁXIMO 6).  Ex: Sustentabilidade; CONSUS;  UDESC. 

 

 


