
 

  

  

 

 

 

I SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: Diferentes olhares 

 

DATA: 25 de Outubro de 2019 - 8h00 às 18h 

             26 de Outubro de 2019 - 8h00 às 16h  

HORÁRIO: das 8h00 às 18h 

Local: Universidade Cruzeiro do Sul, campus Paulista, Av. Paulista, 1415 

São Paulo, SP. 

 

Normas para inscrição e envio de trabalhos  

Período de inscrição com desconto: 16/05/2019 a 29/06/2019.  

Período de inscrição sem desconto: 30/06/2019 a 10/07/2019  

O recebimento de trabalhos será até 10/07/2019. 

Data da divulgação dos trabalhos aprovados: 10/08/2019  

 

LINK PARA INSCRIÇÃO: 

https://siaa.cruzeirodosul.edu.br/eventos/index.jsp?emp=3&gru=4&eve=1 

 

Antes de inscrever o trabalho, LEIA COM ATENÇÃO todas as observações abaixo:  

1. Somente serão aceitos os trabalhos cujos autores e coautores estejam previamente 

inscritos e com a taxa de inscrição paga.  

2. Será aceito um trabalho na condição de autor; não há limites de trabalhos na 

condição de coautor.  

3. O certificado que comprova a comunicação oral é condicionado à apresentação do 

trabalho inscrito por um dos autores (autor ou coautor), no dia e horário informado no 

site do evento.  

4. Ao efetuar a inscrição, verifique atentamente se indicou um e-mail válido.  

https://siaa.cruzeirodosul.edu.br/eventos/index.jsp?emp=3&gru=4&eve=1


5. Os trabalhos deverão ser remetidos para o endereço de e-mail do evento: 

1simposioea.2019@gmail.com 

6. Os trabalhos aprovados serão comunicados via e-mail.  

7. Os trabalhos com sugestões de mudanças serão enviados diretamente aos e-mails 

cadastrados na inscrição com possibilidade de revisão do material no prazo indicado.  

8. Não haverá devolução da taxa de inscrição caso o trabalho não seja aprovado.  

9. Os trabalhos enviados no formato PDF serão desconsiderados. 

Categorias de trabalhos:  

Os textos podem ser inscritos em duas distintas categorias:  

1. Comunicação oral ou  

2. Pôster.  

Na inscrição, indicar a categoria escolhida. 

Normas para submissão do artigo: 

Os trabalhos serão aceitos em 2 formatos: completo ou expandido. Os trabalhos no 

formato completo deverão conter 12 a 20 páginas e deverão obedecer às normas da 

Rencima – Revista de Ensino de Ciências e Matemática. As normas para formatação dos 

textos podem ser vistos pelo site: 

http://revistapos.cruzeirodosul.edu.br/index.php/rencima. Os quinze melhores trabalhos 

completos enviados ao I Simpósio de Educação Ambiental  serão publicados em Edição 

Especial, sendo avaliados pelo comitê científico ou ad hoc do periódico.  

No formato resumo expandido os textos deverão ter de 5 a 8 páginas e atenderem às 

normas de formatação de texto da Rencima.  

Taxas para inscrição 

1. Até 29 de junho de 2019 

a. Estudantes de graduação ou pós-graduação R$ 100,00 

b. Pós-Graduação Universidade Cruzeiro do Sul R$ 100,00  

c. Profissionais R$ 200,00 

2. Após 30 de junho de 2019 até 10 de agosto de 2019 

a. Estudantes de graduação ou pós-graduação R$ 120,00 

b. Pós-Graduação Universidade Cruzeiro do Sul R$ 120,00  

c. Profissionais R$ 230,00 
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Normas da categoria 1, comunicação oral  

1. Esta modalidade de trabalho deverá relatar pesquisas empíricas ou teóricas já 

concluídas ou em fase avançada de finalização.  

2. O texto deve ser apresentado por um dos autores (autor ou coautor) em seção na 

qual se apresentam vários trabalhos, que terá a coordenação de um professor doutor, 

com discussão ao final das apresentações.  

3. O certificado será entregue pelo professor coordenador do momento de 

apresentação dos trabalhos, ao final da seção, na data e horário indicados pela 

organização do evento no site do mesmo.  

4. Para a apresentação dos trabalhos aprovados, os autores/coautores deverão seguir 

as indicações de sala, data e horário.  

5. Mudanças no dia da apresentação não serão realizadas.  

 Normas da categoria 2, pôster  

1)  O tamanho do Banner, obrigatoriamente, deverá possuir 90 cm de largura x 120 cm 

de altura. 

 2)   A preparação do banner é livre e de responsabilidade dos autores. Sugerimos que 

ele contenha os seguintes tópicos obrigatórios: Título, Autores, Instituição (ões), 

Resumo, Introdução, Objetivos, Metodologia, Referências Bibliográficas e Apoio 

Financeiro. Os tópicos Resultados, Discussão e Conclusões são obrigatórios somente 

para os trabalhos que já estão em andamento. 

 

ADMINISTRAÇÃO 

Reitoria: Prof. Dr. Luiz Henrique Campos Amaral 

Pró-reitoria de Pós-graduação: Profa. Dra. Tania Cristina Pithon-Curi 

Coordenação de Curso: Profa. Dra. Edda Curi 

COORDENAÇÃO 

Profa. Dra. Carmem Lúcia Amaral 

Profa. Dra. Rita De Cassia Frenedozo     

 



 

CORPO DISCENTE: 

MsC. Terezinha Marisa Ribeiro de Oliveira 

MsC. Elizabeth Aparecida Assis Brandão Danhão 

 

COMISSÃO CIENTÍFICA (Professores do Programa) 

 Profa. Dra. Celi Aparecida Espasandin Lopes 

Profa. Dra. Cintia Ap. Bento dos Santos 

Profa. Dra. Edda Curi 

Prof. Dr. Wagner Barbosa de Lima Palanch 

Profa. Dra. Carmem Lúcia Costa Amaral 

Prof. Dr. Luiz Henrique Amaral 

Prof. Dr. Juliano Schimiguel 

Prof. Dr. Ismar Frango Silveira 

Profa. Dra. Maria Delourdes Maciel 

Profa. Dra. Norma Suely Gomes Allevato 

Prof. Dr. Marcos Rincon Voelzke 

Profa. Dra. Rita de Cássia Frenedozo 

Prof. Dr. Carlos Fernando de Araújo Jr. 

Prof. Dr. Mauro Sérgio Teixeira de Araújo 

 

 

 


