
                                                                                     

 

 

             

 A Comissão Organizadora do 1° Congresso de Gestão Ambiental e 

Sustentabilidade – UFLA vem, por meio deste edital, apresentar o regulamento para 

apresentação dos trabalhos científicos durante o evento. O presente edital foi publicado 

no dia 19 de setembro de 2021. 

1. O 1° Congresso de Gestão Ambiental e Sustentabilidade – UFLA 

 O 1° Congresso de Gestão Ambiental e Sustentabilidade – UFLA pretende ser um 

evento bienal organizado por uma comissão do Núcleo de Estudos em Gestão Ambiental 

e Sustentabilidade (NGA), pertencente à Universidade Federal de Lavras. O NGA aborda 

temas atuais e diversificados voltados à temas da gestão ambiental, com o intuito de 

conscientizar e capacitar os participantes.  

 Ela será constituída de palestras, mesas-redondas e minicursos, voltados ao 

público de diversas áreas, prezando a multidisciplinaridade. Contamos com sua presença, 

a fim de aprimorar conhecimentos acerca de temas relacionados com a área de meio 

ambiente e sustentabilidade. As inscrições e submissões são GRATUITAS! 

 O evento irá ocorrer nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, com início previsto para às 

18h e término às 21h. A programação será liberada em breve, fique atento as nossas redes 

sociais! 

2. Cronograma de submissão de resumos RETIFICADO 

Data Evento 

25/09 a 

15/10 

 

25/09 a 

31/10 

Prazo para a submissão dos resumos 

 

Prazo para a submissão dos resumos 

15/11 Divulgação dos resumos aprovados 

15/11 a 

18/11 
Interposição de Recursos 

20/11 Divulgação do Resultado dos Recursos 

15/11 a 

25/11 
Prazo final para a inscrição dos autores dos resumos aceitos 

15/11 

a 30/11 
Período para a submissão do pitch 

 

3. Normas de submissão 

 3.1 Procedimentos para envio de resumos 

 Primeiramente, faça sua inscrição na página de Inscrição do Congresso, que será 

disponibilizada em breve. Você necessitará do login e da senha cadastrados para iniciar a 

submissão do(s) seu(s) Resumo(s), feita pelo Formulário disponibilizado neste edital. 

https://forms.gle/9FgqivzZVVdrZwSM6


                                                                                     

 

 Com o login e senha cadastrados durante seu registro pessoal, acesse o formulário 

restrito para submeter seu Resumo. 

 Siga as instruções da tela para acessar o formulário de submissão de Resumos. 

Preencha todos os campos do formulário online. 

Insira as três palavras-chave em ordem alfabética. 

 Antes de submeter o resumo, revise-o com atenção. Eventuais alterações serão 

permitidas somente até o prazo final de envio dos resumos. Salientamos que as 

informações fornecidas são de inteira responsabilidade do autor que submete o resumo. 

 Serão permitidos no máximo três (3) resumos como primeiro autor. Não há limite 

para co-autoria. 

 Ao submeter os trabalhos, os autores assumem o cumprimento das legislações e 

normas éticas que regem a pesquisa científica. 

 3.1.1 Formatação dos resumos: 

 -Português. 

 - Tamanho máximo do resumo: 3000 caracteres com espaço. 

 - Os resumos deverão fazer referência ao contexto e importância das questões 

abordadas, objetivos do trabalho, métodos aplicados, 

principais resultados* e conclusões. 

 - Template do resumo**; 

 * Não serão aceitos trabalhos referentes a pesquisas em estágio inicial de 

desenvolvimento, que não possuam resultados a serem apresentados. 

 ** É necessário baixar uma cópia editável do arquivo, não sendo possível editá-

lo pelo link. 

 No cadastro do Resumo serão informados todos os autores (no máximo cinco 

autores) e indicado o autor que irá apresentar o trabalho. Não será permitido incluir 

autores após o envio dos Resumos. Atenção na digitação das informações na ficha de 

inscrição (título e autores), pois essas informações serão utilizadas para gerar o certificado 

de apresentação do trabalho. 

 3.1.2 Apenas os RESUMOS aprovados e apresentados serão publicados nos anais 

do evento, com emissão de certificado de submissão e de apresentação. 

 3.2 Submissão do Pitch 

 3.2.1 Normas para elaboração dos vídeos  

- Formato vídeo livre - o vídeo deve estar de acordo com estas configurações:  

a) duração máxima: 5 minutos. 

b) tamanho máximo do arquivo: 25 MB.  

c) proporções recomendadas: 426 x 240; 640 x 360, 854 x 480, 2560 x 1440, 3840 x 

2160;  

d) formatos: .AVI, .WMV, .MPEGPS, MP4, .FLV, .MOV, .MPEG4, WebM e 3GPP. 

e) O Pitch deve conter apresentação do pôster, disponível no link 

https://docs.google.com/document/d/1KEFdp4LWJjMvReWjlIJ-81ZhGmt2voZN/edit?usp=sharing&ouid=105872765741456558013&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1KEFdp4LWJjMvReWjlIJ-81ZhGmt2voZN/edit?usp=sharing&ouid=105872765741456558013&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1e4dvXUd0VJfbcEW-f5TWZ1MmieMVFXzw/edit?usp=sharing&ouid=105872765741456558013&rtpof=true&sd=true


                                                                                     

 

 

 4. Eixos Temáticos 

A) Gestão Ambiental 

 A.1) Indicadores de Sustentabilidade;  

 A.2) Licenciamento Ambiental;  

 A.3) Avaliação de impactos ambientais;  

 A.4) Sistemas de Gestão;  

 A.5) Sustentabilidade e Meio Ambiente;  

 A.6) Custos de projetos Ambientais;  

 A.7) Política Ambiental;  

B) Mudanças Climáticas, Energia e Poluição Atmosférica  

 B.1) Aproveitamento energético de resíduos urbanos;  

 B.2) Fontes de energia;  

 B.3) Produção, tratamento e aproveitamento do Biogás;  

 B.4) Modelagem e otimização de motores com biocombustíveis;  

 B.6) Avaliação técnica, econômica e ambiental de sistemas para o aproveitamento 

de fontes de energia renovável;  

C) Saneamento e Geotecnia Ambiental  

 C.1) Tratamento de águas residuárias;  

 C.3) Gestão Hídrica;  

 C.4) Reuso de água  

 C.5) Geomática  

 C.6) Gestão de Resíduos Sólidos  

 C.7) Indicadores Ambientais  

 C.8) Materiais e Meio Ambiente;  

 C.9) Água e Solo no meio ambiente 

 5. Considerações Finais 

 5.1 Os(as) autores(as) que submeterem o trabalho serão os responsáveis legais por 

todo seu conteúdo, ficando a Comissão Organizadora isenta de qualquer responsabilidade 

sobre o conteúdo do resumo, do artigo científico ou do vídeo que for divulgado e/ou 

publicado através de meios de comunicação, pelos(as) autores(as) ou por terceiros(as). 



                                                                                     

 

 5.2 Os(as) autores(as) dos trabalhos aprovados, ao participar do edital, cedem 

globalmente e de forma gratuita os direitos autorais e de imagem/áudio dos resumos, dos 

artigos científicos e dos vídeos submetidos, permitindo, assim, publicação ou divulgação 

do trabalho com a finalidade de socialização da produção acadêmica apresentada no 

presente evento. 

 5.3  Os casos omissos serão analisados pela Comissão Científica do evento. 

 Em caso de dúvidas, entrar em contato com o e-mail do NGA, nga.dma@ufla.br, 

ou pelo nosso Instagram, @nga.ufla. O Instragram será o principal canal para divulgação 

do edital, bem como as mudanças nos prazos. 

A Comissão Organizadora agradece o interesse na participação no evento. 

 

mailto:nga.dma@ufla.br

