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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade – Rodovia Jorge Amado, KM. 16
Tel: Reitoria (73) 3680-5311 – Fax: (73) 3689-1126
CEP: 45.662-900 – Ilhéus – Bahia – Brasil
E-mail: reitoria@uesc.br
EDITAL UESC Nº 202
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
V SEMEIA – Seminário em Estudos de Impactos Ambientais 

A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura de inscrições para o evento: V SEMEIA – Seminário em Estudos de Impactos Ambientais.

1. DAS INSCRIÇÕES
Período e Local
A partir do dia 29 de setembro até o dia 09 de novembro de 2012 pelo site do evento www.semeia.eco.br;
No dia 12 de novembro no local do evento entre 14 e 18h;
Público
Estudantes, professores, técnicos, gestores públicos e privados e comunidade regional.
Vagas
Para o Seminário (palestras e mesas redondas): 600 (seiscentas) vagas. 
Inscrições 
As inscrições são realizadas pelo site e no local do evento, limitadas ao número de vagas. O valor total deverá ser pago por meio de depósito identificado como “V SEMEIA” através dos seguintes dados bancários: 
Banco do Brasil, Agência: 3832-6, Conta corrente: 991220-7,
O comprovante de depósito deverá ser escaneado, convertido para o formato .PDF e enviado para o email inscricoessemeia@gmail.com no prazo máximo de cinco (5) dias corridos, a contar da data da inscrição. O não envio dentro do prazo implicará no cancelamento automático da inscrição. Sob nenhuma hipótese, salvo cancelamento do evento, haverá devolução da taxa de inscrição.
Taxa
Estudantes: R$15,00. Profissionais e outros; R$30,00
Documentos para o cre-denciamento
Estudantes deverão apresentar comprovante de matrícula ou carteirinha de estudante/biblioteca para o credenciamento no evento.
Período de envio de resumos
A partir do dia 28 de setembro até o dia 19 de outubro de 2012 para o email resumossemeia2012@gmail.com
Inscrição de resumos
Cada trabalho poderá ter até 5 (cinco) autores, sendo necessário que um deles esteja inscrito no evento, para que o trabalho, uma vez aprovado, possa constar nos anais. Será aceita a inscrição de um trabalho por autor inscrito no evento, devendo o mesmo ser o responsável pelo envio do trabalho. Caso o trabalho seja enviado por um autor que não tenha efetuado sua inscrição e pagamento, o mesmo não será avaliado. Sendo assim, no ato da submissão do trabalho para avaliação, o autor responsável pelo envio deverá encaminhar o comprovante de pagamento, bem como sua ficha de inscrição no evento.
Normas gerais
Os trabalhos serão na forma de resumo expandido, contendo até 3 (três) páginas. 
O trabalho deverá ser apresentado conforme o modelo do Anexo I, com tamanho de página A4 (210 X 297 mm), todas as margens de 2,5 cm, estilo normal, espaçamento entre linhas simples, seguindo a orientação de retrato em todas as páginas (a orientação de paisagem não é permitida). Não será permitido o uso de cabeçalho e rodapé, exceto os já contidos neste modelo, os quais foram padronizados. 
Os trabalhos deverão serem inscritos dentro de uma das seis áreas discriminadas a seguir: Saúde publica (01); Gestão Ambiental (02); Impactos sociais e ambientais (03); Tratamento e reaproveitamento (04); Gestão, administração, economia (05); Estudo de casos (06).
Ao encaminhar ao trabalho por email, o autor responsável deverá indicar no corpo da mensagem uma das áreas relacionadas.
Utilize o arquivo do anexo I como modelo para redigir o seu trabalho. O resumo expandido deverá conter os itens: Introdução, Material e Métodos, Resultados e Discussão, Conclusões e Referências Bibliográficas (no máximo seis). 
Os trabalhos não serão devolvidos ao autor para correção. Não serão aceitos trabalhos que não estiverem de acordo com as normas do evento. 

2. DO EVENTO
Data
De 12 a 14 de novembro de 2012
Horário
Dia 12 – das 18h30 às 21h00; Dia 13 – das 13 h00 às 18h00 e das 20h00 às 22h00;Dia 14 – das 13 h00 às 18h00
Local
Auditório Paulo Souto e Pavilhão Jorge Amado, Campus da UESC, Rod. Jorge Amado, km16, Salobrinho – Ilhéus/BA.

3. DOS CERTIFICADOS - Farão jus a certificado os participantes que, devidamente inscritos, frequentarem regularmente pelo menos 75% das atividades. O certificado será enviado em formato digital para o email cadastrado na inscrição.

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 27 de setembro de 2012.
          


ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO
REITORA

Anexo I – Modelo do Resumo 

Título do Resumo Expandido do V Semeia1

Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx2, Yyyyyy Yyyyyy Yyyyyy3, Zzzzzz Zzzzzz Zzzzzz4*

1Parte da tese de doutorado do primeiro autor.
2 Mestrando ou Doutorando/ do Programa de Pós-graduação em Xxxxxxxxx.
3Professor do Departamento de Xxxxxxxxxx. 
4Estudante de graduação em Xxxxxxxxxx.
* autor para correspondência. autorpc@email.com

Introdução
A seção Introdução deve ser escrita com Título em negrito e centralizado, com fonte Times New Roman 12. Não separar o título do texto. Recuo de 1,0 cm da margem esquerda. Não deixar linha em branco após a conclusão do item. 
Material e Métodos
Título em negrito e centralizado. Times New Roman 12. Não separar o título do texto. Espaçamento entre linhas de 1.0. Recuo de 1,0 cm da margem esquerda. Não deixar linha em branco após a conclusão do item. 
Resultados e Discussão
Título em negrito e centralizado. Times New Roman 12. Não separar o título do texto. Recuo de 1,0 cm da margem esquerda. Espaçamento entre linhas de 1.0. Não deixar linha em branco após a conclusão do item. Destacar os principais resultados, fazendo as chamadas pertinentes para Tabelas ou Figuras e para as citações bibliográficas. Tabelas e Figuras deverão ser inseridas, sequencialmente no texto, sendo permitidas, no máximo duas tabelas e duas figuras.
Tabelas - Digitar o texto na fonte Times New Roman, normal, tamanho 11. Deixar uma linha em branco antes e depois da tabela. Digitar o título na linha imediatamente superior à tabela. Numerar as tabelas sequencialmente em algarismos arábicos; 

Tabela 1 - Modelos de ajuste de dados obtidos a partir da análise de regressão, equações ajustadas em função do tempo de fermentação (t).
Teor de água
Equação
R2
Coeficiente de Variação
60%
1,378 - (0,0266 * t) + (0,000818 * t2) - (0,00000406 * t3)
0,964
8,824
70%
1,737 - (0,0230 * t) + (0,000593 * t2) - (0,00000189 * t3)
0,988
9,528
80%
1,818 - (0,000712 * t) + (0,000236 * t2) - (0,000000270 * t3)
0,991
5,206
90%
3,904 - (0,130 * t) + (0,00291 * t2) - (0,0000147 * t3)
0,845
7,987

Figuras - Deverão ser incluídas somente quando essenciais à elucidação do texto. Devem ser numeradas, sequencialmente, em algarismos arábicos, fazendo-se a sua devida referência no texto. Deverão estar centralizadas na página. Textos internos (p.ex.: legendas) deverão ser escritos na fonte Times New Roman, normal, tamanho 8. 
a) A edição das figuras deverá ser monocromática.
b) Fotografias ou desenhos deverão estar no formato JPG. Atente para o fato de que fotografias ou desenhos coloridos podem resultar em arquivos mais “pesados”.
c) Deixar uma linha em branco antes e depois das molduras das figuras. Digitar o título na linha imediatamente abaixo da moldura. O título conterá o texto Figura 1 apenas com a primeira letra em maiúsculas, fonte Times New Roman, normal, tamanho 11, em negrito.
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Figura 1. Efeito do tempo de fermentação e umidade sobre a atividade de CMCase (endoglucanase) para o Rhizopus sp.

Fórmulas ou Equações - Utilizar o editor de equações disponível no editor de texto utilizado para elaboração do trabalho. As equações deverão ser escritas com fonte Times New Roman, corpo 10, em negrito, em itálico e alinhadas à esquerda. Deverão também ser numeradas sequencialmente e referidas no texto do trabalho, como Equação 1 ou entre parênteses (Equação 1).
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Conclusões
Título em negrito e centralizado. Times New Roman 12. Não separar o título do texto. Espaçamento entre linhas de 1.0. Recuo de 1,0 cm da margem esquerda. Não deixar linha em branco após a conclusão do item.  
Agradecimentos
Este tópico é opcional. O título deste tópico deve estar em negrito e centralizado. Não deixar linha separando o título do texto. Iniciar o texto deixando recuo de 1,0 cm da margem esquerda. Apresentar os principais agradecimentos. Espaçamento entre linhas de 1.0. Não deixar linha em branco após a conclusão do item. 
Referências Bibliográficas
As referências devem ser listadas em ordem alfabética ao final do artigo e não devem ser numeradas. A palavra Referências Bibliográficas deve ser escrita em negrito e centralizado, com fonte Times New Roman 12. Todas as referências incluídas na lista devem ser citadas no texto do artigo e vice versa. Os autores devem preferencialmente citar como referências, nesta ordem, artigos publicados em periódicos, artigos completos publicados em anais de eventos científicos, Livros ou capítulo de livros e demais trabalhos publicados em anais de eventos científicos. Teses de doutorado, dissertações de mestrado, boletins técnicos, páginas de internet.
Em relação à citação das referências bibliográficas no texto: 
De acordo com Fulano (2009), os efeitos da umidade foram negativos;
Na verdade, citar trechos de trabalhos de outros autores, sem referenciar adequadamente, pode ser enquadrado como plágio (BELTRANO, 2008);
Os resultados deste estudo mostraram que os resultados são semelhantes aos apontados por Franco et al. (2007), em um estudo similar que mostrou a variação dos níveis entre as espécies e dentro da mesma família (RODRIGUES et al. 2009);

ALVES, C.; FERRÃO, P.M.C.; FREITAS, M.; RODRIGUES, L.B.; ALVES, D.E. 2008. Using Life Cycle Assessment on environmental management projects: a case study of a Brazilian vehicle development. In: IEEE Engineering Management Conference - IEMC Europe 2008. Anais… Estoril, PT. Proceedings of IEEE Engineering Management Conference, 2008.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 6023: Informação e documentação - referências - elaboração. Rio de Janeiro, 24 p, 2002.
BELTRANO, M. O Plágio em citações. Brazilian Journal of References, 3(5): 5–9, 2008.
BRUM, K.B. Papel das saponinas e do Pithomyces chartarum como agentes hepatotóxicos para ruminantes em sistema de pastejo. Tese (Doutorado em Ciência Animal) – Escola de Veterinária, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2006. 93f.
FRANCO, M.; ROSENBACH JR., N.; KOVER, W.B.; MOTA, C.A.J. Carbocations on surfaces: formation of bicyclobutonium cation via ionization of cyclopropylcarbinyl chloride over NaY zeolite.. In: Kenneth K. Laali. (Org.). Recent Developments in Carbocation and Onium Ions Chemistry. Washington: American Chemical Society, v. 965, p. 254-267, 2007.
FULANO, Z. Como citar referências. Revista Brasileira de Citações, 1(3): 1–5, 2009.
PERES, L.P. Metabolismo secundário. [online], 2004. Disponível em: http://www.ciagri.usp.br/~lazaropp/FisioVegGradBio/MetSec.pdf#search=%22SAPONINA%20diosgenina%22. Acesso em: 20 de agosto de 2006.
RODRIGUES, L.B.; LOPES, D.S.; FOLGADO, J.; FERNANDES, P. R.; PIRES, E. B.; LAS CASAS, E.B.; FALEIROS, R. R. Bone remodelling analysis of a bovine femur for a veterinary implant design. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, v. 12, p. 683-690, 2009.

