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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 
 

A Comissão Técnico-Científica da VII Semana Acadêmica, do Campus VIII-Marabá, da 

Universidade do Estado do Pará, torna pública as orientações gerais para a submissão de Trabalhos 
Científicos, na modalidade de Comunicação Oral e Pôster, com vistas à apresentação conforme a 
programação do evento. 

 

1. A VII Semana Acadêmica se realizará entre os dias 28 e 30 de setembro de 2016, tendo como 
tema: Ambiente, Saúde e Sustentabilidade na Amazônia Oriental: desafios e perspectivas. 

 
2. Os trabalhos serão na modalidade pôster e comunicação oral. É permitido no máximo 05 (cinco) 
autores e coautores por trabalho, e após o recebimento da carta de aceite os autores devem estar inscritos e 
quites com a taxa de inscrição do evento. 
 

3. Os artigos aprovados e apresentados na VII Semana Acadêmica poderão ser publicados nos anais 
do evento.  

 
4. Os trabalhos submetidos ao evento devem ser enquadrados dentro das áreas e subáreas a seguir:  
 

Educação:  

a) - Retenção, evasão e o impacto das ações afirmativas nos cursos de graduação. 

b) - Intervenções pedagógicas bem sucedidas com foco socioambiental. 
c) - Avaliações da aprendizagem no contexto escolar relacionada à sustentabilidade.  
d) - Os programas de extensão universitária e a formação profissional para melhorias 

socioambientais.  
e) - Os programas de iniciação científica e a formação profissional.  

f) - Formação Profissional e Responsabilidade Social.  
g) - O papel das redes sociais na educação.  
h) Temas transversais na educação em aspectos ambientais.  

i) Formação de professores da educação básica. 
 

Tecnologia & Produção:  

a) - Inovação tecnológica e Empreendedorismo aplicado a aspectos socioambientais.  
b) - Os impactos socioambientais na Amazônia Oriental. 

c) - Sustentabilidade, Logística Reversa e Resíduos Sólidos. 
d) - Gestão da produção, Gestão da qualidade, Gestão econômica, Ergonomia e segurança no 

trabalho, Gestão do produto, Pesquisa operacional, Gestão estratégica e organizacional, Gestão do 
conhecimento organizacional e Gestão ambiental.  
e) - Desenvolvimento de novos produtos na indústria de alimentos, Microbiologia de alimentos, 

Bioquímica de alimentos, alimentos funcionais, Ciência e tecnologia de fermentados e acidificados, 
leites e derivados, Frutas hortaliças e carnes, Gestão da produção na indústria de alimentos, 

Segurança do trabalho e alimentar na indústria de alimentos.  
f) A gestão e desenvolvimento de tecnologias aplicadas as ações antrópicas e os impactos 
ambientais por ela causadas. 
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Ciências Florestais: 
a) - Manejo de áreas naturais protegidas. 

b) - Arborização urbana e estudo de paisagens. 
c) - Ecologia e conservação de ecossistemas vegetais. 

d) - Economia, Administração e Política Florestal. 
e) - Manejo Florestal. 
f) – Silvicultura. 

g) - Gestão de recursos florestais renováveis. 
h) - Educação Ambiental. 

i) - Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais. 
 
Saúde: 

a) - Métodos educacionais aplicados à ciência da saúde. 
b) - Novas tecnologias aplicadas a área da saúde.  

c) - Abordagem multidisciplinar e interdisciplinar no âmbito da qualidade do cuidado em saúde;  
d) - Fatores de risco de doenças. 
e) - Ações multiprofissionais voltadas para assistência à saúde.  

f) - Saúde coletiva.  
g) - Endemias na Amazônia.  

h) - Políticas públicas voltadas para assistência da saúde indígena. 
 
5. Os trabalhos são de total responsabilidade dos autores, respeitando os princípios da ética e dos 

direitos autorais.  
 

6. O direito de publicação é totalmente dos Organizadores da VII Semana Acadêmica da UEPA – 
Marabá. 
 

7. Os trabalhos serão submetidos ao Comitê Científico e poderão ser aceitos ou não para a 
publicação no evento. A decisão do Comitê Científico é soberana e independe de recursos do(s) 

autor(es). 
 
8. Todos os trabalhos submetidos ao evento para avaliação e posterior publicação devem ser 

inéditos e na língua portuguesa. 
 

9. Os autores devem fazer as suas inscrições no site do Evento e do Campus 
http://paginas.uepa.br/campusmaraba e submeter os seus trabalhos através do e-mail: 
uepamaraba.semanacademica@gmail.com conforme as normas para a apresentação dos 

trabalhos publicadas. 
 

10. Os trabalhos submetidos com múltiplos erros ortográficos e gramaticais serão sumariamente não 
aceitos. 
 

11. Os autores devem se atentar para: observância à formatação prescrita; coerência da conclusão 
com o desenvolvimento; originalidade dos argumentos e da abordagem; grau de reflexividade; 

consistência técnica e qualidade da pesquisa. 
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12. Os trabalhos da área da saúde devem atentar: quando os experimentos que compõem o trabalho 
envolverem animais ou seres humanos deve-se, obrigatoriamente, adicionar o código da aprovação 

(protocolo/processo/número) em comitê de ética em experimentação animal ou humana no item 
material e métodos do resumo, e, anexar o documento digitalizado (pdf) da aprovação do Comitê de 

Ética Experimental da Instituição no local especificado no portal de envio de resumos; no caso de 
trabalhos com seres humanos, certas informações relevantes para o trabalho, como idade e gênero, 
devem ser citadas; no caso do uso de animais de laboratório, devem ser identificados a espécie, a 

idade, o peso e o gênero. 
 

13. Os resultados quantitativos devem obrigatoriamente apresentar: número de amostras, média e 
erro padrão, porcentagem do controle, etc. Valores estes que devem ser apresentados nos resultados. 
 

14. Artigos da área vegetal devem atentar: nomes científicos (espécie e gênero) devem ser grafados 
em itálico, com inicial (gênero) em letra maiúscula,  devem vir acompanhados do nome do 

respectivo autor, e quando presentes no título não podem ser escritos em caixa alta. Ex. Inga alba 
(Sw.) Willd. 
 

15. Os autores devem submeter os trabalhos conforme as normas para elaboração e apresentação de 
trabalhos na VII Semana Acadêmica. 
 
16. Cronograma com as datas importantes: 

 

Início da submissão de trabalhos 16/08/2016 

Prazo final para submissão de trabalhos 16/09/2016 

Avaliação dos Trabalhos 16/08 a 16/09/2016 

Prazo final de envio de parecer aos autores 16/09/2016 

Prazo final de reenvio dos trabalhos aceitos após parecer 18/09/2016 

Divulgação dos trabalhos aceitos no evento 21/09/2016 

Divulgação da programação de apresentação  23/09/2016 

 
17. Os casos omissos serão julgados pela Comissão Técnico-Científica da VII Semana Acadêmica do 

Campus VIII-Marabá, da Universidade do Estado do Pará. 

 

 
Profa. Dra. Danielle R. Monteiro Costa 

Coordenadora do Campus VIII-Marabá 

 

 

 
Prof. Dr. Airton dos Reis Pereira 

Coordenador do Comitê Técnico-Científico 
 

(Nota: O original deste Edital assinado pelas Coordenações, do Campus e Comitê Técnico-Científico encontra-se à 

disposição dos interessados no arquivo do Campus VIII-Marabá, da Universidade do Estado do Pará). 


