Critérios para apresentação de trabalhos na V SEMANA DE MEIO AMBIENTE DO IFF GUARUS
Poderão se inscrever para a apresentação oral, oficinas, maquetes e atividades culturais
somente alunos matriculados no IFF guarus, a partir do 2º ano dos cursos integrados, 2º módulo dos
cursos Subsequentes e 2º semestre do curso de Engenharia Ambiental.
As inscrições
 As inscrições deverão ser feitas pelo professor, ou pelo grupo de alunos com o aceite do
professor;
 Não serão aceitos trabalhos de alunos sem a orientação do professor;
 Cada grupo trabalho poderá ter no máximo 6 (seis) componentes;
 Período de inscrição: 02 a 15 de maio de 2012
 As inscrições deverão ser feitas por e-mail (semanameioambienteiff@gmail.com) ou
entregue na coordenação de meio ambiente em envelope lacrado com versão impressa e
digital.
Normas para confecção e preparação do resumo

a) ATENÇÃO: Antes que o resumo seja enviado, sugerimos que os autores façam rigorosa revisão
gramatical, ortográfica, de digitação, de conteúdo e dados da pesquisa, dos campos do resumo
(incluindo área, título, nomes dos autores e demais dados), pois NÃO será possível corrigir o
resumo após seu envio. Todos os autores e orientadores devem ter conhecimento das normas, do
conteúdo do resumo e concordar em ter seu nome inserido.
b) Prepare o resumo em um editor de textos, com fonte Arial, tamanho 10 e margens de 1cm.
c) O resumo escrito em português deverá conter somente texto.
d) Não deve conter no resumo: parágrafos com recuos, espaçamentos ou tabulações; tabelas,
gráficos, imagens de qualquer gênero ou fotos .
e) O resumo deverá ser apresentado de acordo com a seguinte estrutura:
 Título
 Autores
 Palavras-Chave
 Texto com no máximo 10 linhas
 Se houver, informar a instituição de fomento

f) Exemplo (fictício) de resumo

PREVALÊNCIA DE CEPAS DE Mycobacterium tuberculosis RESISTENTES
Palavras-chave:
Mycobacterium tuberculosis
Cepas
Triângulo Mineiro
Lívia de Souza Dutra
Depto.de Ciências Biológicas, Fac.de Medicina do Triângulo Mineiro - FMTM
Ana Honório
José Carlos Santana
Silvana D´Avigne
Depto.de Ciências Biológicas, EFOA, Alfenas/MG
Antonio de Menezes
Depto.de Medicina Preventiva e Social - UFMG
Mariza de Souza Santos
Profa. Dra./Orientadora - Depto.de Ciências Biológicas - FMTM
INTRODUÇÃO

Instituição de fomento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico - CNPq
Trabalho de (Iniciação Científica, Projeto de extensão)

 Os trabalhos serão avaliados por uma comissão, e caso seja necessário alguma correção/
adequação, será comunicado até o dia 25/05/2012.
MODELO DE FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome: __________________________________________ Série:____________
Curso: ___________________________________ Turma: _____________Matrícula: __________
e-mail: ____________________________________________ Telefone:
Projeto
Título:____________________________________________________________________
Professor responsável: __________________________________________________________
( ) Oficina ( )maquete ( ) Apresentação oral ( ) Apresentação cultural
 onde se inscrever: Entregar as fichas na coordenação de Meio Ambiente em envelope
lacrado com cópia digital ou por e-mail

