
Normas para envio de resumos 

 

Os interessados em enviar de trabalhos para serem apresentados no evento devem enviar 

seus resumos por e-mail até o dia 30/05/2018, escrevendo “Inscrição” no assunto do e-

mail: inscricaosemeae2018@gmail.com.  

Também será necessário que cada autor acrescente no corpo do e-mail as seguintes 

informações: nome completo, e-mail, instituição, cargo/função que ocupa e telefone 

para contato.  

 

1- O participante inscrito poderá submeter até dois (3) resumos. 

 

2- Áreas para envio de resumos: 

Educação Ambiental em ambiente escolar. 

 

3- Apresentação dos trabalhos 

Os trabalhos serão apresentados na forma de pôster, nas dimensões de 90cm (largura) x 

120cm (altura). A Comissão avaliará o mérito para apresentação oral de alguns dos 

trabalhos submetidos. 

 

4- Elaboração dos resumos 

a- Prepare o resumo com fonte Times New Roman, tamanho 12 e margens de 2,5 cm. 

Escrever todo o resumo com espaçamento simples. 

b- O resumo deve ser escrito em português e conter texto que contemple introdução 

(não obrigatório), objetivos, material e métodos, resultados e conclusão. 

c- O resumo não devem conter: parágrafos com recuos, tabulações, tabelas, gráficos, 

imagens de qualquer gênero, ou citações. 

d- Utilizar no máximo 3.000 caracteres (contando os espaços) para todo o resumo 

(incluindo o título, nome dos autores, instituição dos autores, texto, palavras-chaves e 

instituição financiadora). 

e-Título: Escrever com letras maiúsculas e negrito (nomes científicos devem ser em 

itálico, por extenso, seguindo as regras de nomenclatura zoológica). O título deverá ser 

em português. 

f- Autores: Os nomes dos autores deve ser escrito com espaço de uma linha abaixo do 

Título. Os primeiros nomes devem ser abreviados, seguidos de ponto, e o sobrenome 
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por extenso. O nome do apresentador do resumo deverá ser sublinhado. O nome de cada 

autor deve acompanhar um número sobrescrito que indicará sua instituição. 

g- Instituição dos autores: Começar com o número sobrescrito que foi indicado para 

cada autor. Separar o nome de cada instituição, escrito por extenso, usando ponto e 

vírgula conforme o modelo. 

h-Texto: Deverá ser escrito por extenso e sem tópicos usando caixa alta e baixa. 

i- Palavras-chaves: Informar 3 a 5 palavras-chave não citadas no título do resumo. 

j- Financiadora: Se houver, informar a sigla da instituição de fomento. 

k- Modelo de Resumo:   

PROJETO FORA DA ESTRADA, DENTRO DA FLORESTA: AÇÕES 

EDUCATIVAS PARA SENSIBILIZAÇÃO E PREVENÇÃO AO 

ATROPELAMENTO DE FAUNA SILVESTRE EM NITERÓI, RJ.  

Aline Braga Moreno
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2
, Márcia Ferreira Tavares
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, Thaís 

de Oliveira Gama
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, Carolina Marinho Colchete

5
, Sávio Freire Bruno

6
  

1
Mestre em Ciências Veterinárias - UFRRJ, Seropédica - RJ, 

aline.sustentabilidade@gmail.com. 
2,3

Bióloga, Mestranda em Engenharia de Biossistemas - UFF, Niterói-RJ, 

luizatgs@hotmail.com 
4
Mestre em Ciência Ambiental - UFF, Niterói-RJ, thais_gama@yahoo.com.br 

5 
Graduanda em Medicina Veterinária - UFF, Niterói-RJ, carolcolchete@gmail.com 

6
Professor Titular – UFF, Niterói-RJ, saviofreirebruno@hotmail.com 

Resumo 

O Projeto “Fora da Estrada, dentro da floresta” trata-se de um projeto de extensão 

universitária, realizado através da parceria entre a Faculdade de Veterinária da UFF e a 

Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade de Niterói 

(SMARHS). Possui por objetivo a realização de atividades educativas para 

sensibilização da população em relação ao impacto gerado pelo atropelamento de fauna 

silvestre e contribuir com outras possíveis soluções para sua mitigação. No ano de 2017 

foram realizadas duas ações educativas: o Dia de Urubuzar, no período de 8 a 10 de 

junho e a Semana Fora da Estrada, dentro da Floresta, no período de 6 a 10 de 

novembro. No decorrer das ações foram realizadas diferentes atividades educativas 

junto a alunos da educação básica e educação superior, profissionais da Prefeitura de 

Niterói, motoristas e visitantes de Unidades de Conservação (UC). A estratégia 

educativa utilizada dependeu do público-alvo atingido: para os alunos da educação 

superior e profissionais foram ministradas palestras, enquanto para alunos da educação 

básica optou-se pela realização de atividades lúdicas, para os alunos da educação 



infantil, palestras e vídeos para alunos do ensino fundamental e médio, distribuição de 

material informativo para motoristas e visitantes das UC. Atingiu-se um público-alvo 

total de 1.193 pessoas, sendo 369 pessoas no Dia de Urubuzar e 824 pessoas na Semana 

Fora da Estrada, dentro da Floresta. A atividade se mostrou satisfatória, contando com 

ampla participação do público-alvo atingido e se destacando como uma das principais 

ações para a preservação da fauna silvestre no município.  

Palavras-chave: Educação Ambiental, Biodiversidade, Animais Selvagens. 


