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1. Template do resumo 

Título do Resumo 
Texto com fonte Arial 14, negrito, centralizado  

O título deve usar caixa alta e caixa baixa (quando necessário) 

 

Autor 1, Autor 2, Autor 3, Autor 4, Autor 5 

Texto com fonte Arial 11, normal e centralizado; nomes dos autores por 

extenso, em sequência, separados por vírgulas e somente com a primeira letra 

maiúscula. 

 

 Instituição, Cidade e Estado (Justificado), Endereço eletrônico (e-mail). Entre os endereços 

das instituições de vínculo dos autores e co-autores o texto deverá ser com fonte Arial 10, ter 

espaçamento simples. 

 

Insira aqui o resumo do trabalho. Neste resumo, a fonte utilizada é Arial 11, 

espaçamento simples e parágrafo justificado. O texto do resumo deverá ter no 

máximo 2000 caracteres, incluindo os espaços. Deve conter introdução, objetivos, 

metodologia, resultados e conclusão em um parágrafo único, sem subtítulos. Não 

deve conter referências bibliográficas, nem tabelas ou figuras. Leia atentamente as 

instruções e formate seu resumo de acordo com este padrão. Para tanto, basta copiar 

e colar o seu resumo original diretamente sobre uma cópia deste documento. Após 

copiar o texto original neste modelo, salve-o em formato PDF. O resumo em formato 

PDF deverá ser submetido através do sistema de submissão no endereço 

https://eventos.iff.edu.br/srhidro-secotox no prazo e horário estabelecidos. Não 

deforme a imagem do cabeçalho. Antes de submeter o resumo, revise-o com 

atenção, pois não será permitida a alteração do conteúdo dos resumos enviados. É 

importante ressaltar que a conferência e correção do conteúdo do resumo são de total 

responsabilidade dos autores/orientadores do trabalho. Os resumos enviados fora do 

modelo padrão e do prazo estipulado não serão aceitos. Clique aqui para baixar o 

template sugerido.  

 

Palavras-chave (no máximo 3 palavras-chave) (Justificado). 

Eixo-Temático:  

Nível de Ensino (Graduação/Pós-Graduação): 

Instituição de fomento: 

https://eventos.iff.edu.br/srhidro-secotox
https://eventos.iff.edu.br/ckeditor_assets/attachments/742/Template_do_resumo_do_VII-SR-hidro_e_VI-Secotox.doc
https://eventos.iff.edu.br/ckeditor_assets/attachments/742/Template_do_resumo_do_VII-SR-hidro_e_VI-Secotox.doc
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2. Eixos temáticos: 

Recursos hídricos: 

⚫ Segurança hídrica 

⚫ Soluções baseadas na natureza, metodologias e tecnologias inovadores para gestão de 

bacias hidrográficas 

⚫ Gestão costeira integrada à gestão de recursos hídricos 

⚫ Saúde, ambiente e gestão integrada das águas 

⚫ Energias renováveis e recursos hídricos 

⚫ Gestão participativa das águas 

 

Ecotoxicologia: 

⚫ Ecotoxicologia aquática 

⚫ Ecotoxicologia terrestre 

⚫ Ecotoxicologia atmosférica 

⚫ Química ambiental 
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3. Apresentações Orais 

Será feita remotamente em sala virtual a ser divulgada, e organizada por eixo. A solicitação 

de apresentação oral será confirmada após o término do período de submissão de 

trabalhos. 

As apresentações orais devem ser de 10 minutos e serão destinados 5 minutos para as 

perguntas e/ou sugestões dos avaliadores. Sugerimos a preparação de cerca de 10 slides 

para uma apresentação tranquila dentro do tempo estipulado. 

Clique aqui para baixar o template sugerido. 

O modelo pode ser alterado, mas o slide inicial deve conter necessariamente: o nome do 

evento, a Filiação (Instituição, Departamento, Laboratório, etc); o Eixo temático; título 

idêntico ao do resumo submetido; nomes dos autores; instituição de fomento da bolsa. 

 

https://eventos.iff.edu.br/ckeditor_assets/attachments/747/Template_apresenta%C3%A7%C3%A3o_oral_VII-SR-hidro_e_VI-Secotox.pptx


 

 6 

 

4. Apresentações de Vídeo Poster 

A apresentação do pôster será feita assincronamente, através da exposição do arquivo do 

pôster em área específica do site. O arquivo do pôster deverá ser enviado no período 

estipulado, após o término do período de submissão de resumos. 

A plataforma de gravação do vídeo é de livre escolha do autor, o vídeo deve durar no 

máximo 5 minutos, devendo ser entregues na data estabelecida pela organização do evento. 

A avaliação será realizada em dia e hora estabelecida pela programação do Evento. Neste 

caso, será obrigatória a presença do autor do trabalho para responder via chat 

questionamentos dos avaliadores e do público presente. 

Clique aqui para baixar o template sugerido. 

O modelo pode ser alterado, mas o pôster deve conter necessariamente: o nome do evento, 

a filiação (Instituição, Departamento, Laboratório, etc); a linha temática; título idêntico ao 

do resumo submetido; nomes dos autores e instituições de origem; instituição de fomento 

da bolsa. 

 

https://eventos.iff.edu.br/ckeditor_assets/attachments/762/Template_video_poster_VII-SR-hidro_e_VI-Secotox.pptx
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5. Submissão de artigos completos 

Os trabalhos completos submetidos serão avaliados e, se aprovados, farão parte de uma 

edição especial do Periódico “Boletim do Observatório Ambiental Alberto Ribeiro Lamego” 

Publicação hospedada na editora Essentia do IFFluminense 

(https://essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/boletim/). 

As normas de submissão estão na página: 

https://essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/boletim/about/submissions 

No ato da submissão, os autores devem obrigatoriamente submeter o manuscrito utilizando 

o template disponibilizado no site do evento. Os manuscritos selecionados farão parte da 

Edição especial relacionada ao “VII Seminário Regional sobre Gestão de Recursos Hídricos e 

VI Seminário sobre Ecotoxicologia” 

Clique aqui para baixar o template sugerido. 

 

https://essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/boletim/
https://essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/boletim/about/submissions
https://eventos.iff.edu.br/ckeditor_assets/attachments/741/Template_da_Revista_Boletim_-_edi%C3%A7%C3%A3o_especial_VII-SR-hidro_e_VI-Secotox.doc
https://eventos.iff.edu.br/ckeditor_assets/attachments/741/Template_da_Revista_Boletim_-_edi%C3%A7%C3%A3o_especial_VII-SR-hidro_e_VI-Secotox.doc
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6. Datas Importantes 

 

Data Atividade 

16/07 a 03/11/21 Inscrições 

16/07 a 20/08/21 Submissão de resumos 

16/07 a 15/10/21 Submissão de artigos completos para a edição especial do periódico 

“Boletim do Observatório Ambiental Alberto Ribeiro Lamego” 

20/09/21 Divulgação da relação de resumos aprovados 

21/09 a 15/10/21 Envio dos vídeos poster 

9 até 12/11/21 Realização do Evento 

 



 

 9 

7. Referência Consultada 

 

BARBOSA, R. A; SANTOS, C. S; RITÁ, F. S. Manual Básico para Elaboração do Resumo 

Expandido e Trabalho Completo. 4. ed. Poços de Caldas: Congresso Nacional do Meio 

Ambiente. 2021. 13p., ISSN on-line N° 2317-9686 – V. 13 N.1 2021. 


