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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS MARINHAS TROPICAIS 

 

II Semana do Labomar 

III SEMINÁRIO DE CIÊNCIAS MARINHAS TROPICAIS 

 

EDITAL PARA A SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

O Programa de Pós-graduação em Ciências Marinhas Tropicais (PPGCMT) torna 

pública as normas relativas ao envio de trabalhos no III Seminário de Ciências Marinhas 

Tropicais, que será realizado no período de 06 e 07 de junho de 2019. 

 

1. OBJETIVOS 

O III Seminário de Ciências Marinhas Tropicais do LABOMAR tem como objetivo 

principal divulgar as atividades de pesquisa realizadas pelos discentes da pós-graduação em 

Ciências Marinhas Tropicais e da graduação dos cursos de Oceanografia e Ciências Ambientais, 

bem como proporcionar a integração entre a comunidade acadêmica do Instituto de Ciências do 

Mar (LABOMAR). 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 O período de inscrição de trabalho é de 06/Maio a 17/Mai de 2019. A inscrição 

será realizada exclusivamente por via eletrônica no endereço: http://www.labomar.ufc.br. 

2.2 É obrigatório o preenchimento de todas as informações solicitadas no formulário 

de inscrição. 

2.3 O aluno poderá participar como autor principal em apenas um resumo no evento, 

quer seja na categoria de Comunicação Oral ou Pôster. 

2.4 Os resumos serão encaminhados para parecer de consultores ad hoc designados 

pelo Comitê Científico do evento. Os pareceres serão homologados pelo citado comitê e os 

resultados comunicados no site do LABOMAR (http://www.labomar.ufc.br). 

 

 

 

 

 

 



	

3. PÚBLICO ALVO 

Poderão inscrever trabalhos os alunos de pós-graduação em Ciências Marinhas 

Tropicais regularmente matriculados na atividade de “Seminários de Projetos em Ciências 

Marinhas Tropicais”, bem como alunos de graduação em Oceanografia e Ciências Ambientais 

com matrícula regular na UFC. 

 

4. DA APRESENTAÇÃO 

4.1 Os tipos de apresentação dos trabalhos serão divididos das seguintes categorias: 

i) Comunicação Oral: para os trabalhos dos discentes de pós-graduação; b) Pôster: para os 

discentes de graduação. Os autores deverão atentar para as instruções de redação de resumos (ver 

Anexo A), bem como o template do resumo (ver Anexo B). 

4.2 Informamos aos inscritos que só terão direito aos certificados os trabalhos que 

forem apresentados. É obrigatória a presença do aluno que fará a explanação durante o período 

de avaliação do pôster ou da apresentação oral. Os pôsteres só poderão ser retirados ao final do 

período de exposição. 

Da apresentação da Comunicação Oral 

4.3 Na Comunicação Oral cada candidato disporá de 10 minutos para apresentação 

do trabalho, sendo reservado a posteriori 10 minutos para arguição. 

4.4 Serão disponibilizados para apresentação Oral, os seguintes recursos: 

videoprojetor, e computador com entrada USB. 

4.5 Os trabalhos para Comunicação Oral deverão ser gravados em pen drive e serem 

disponibilizados ao coordenador da seção com antecedência mínima de 20 minutos ao horário de 

início da mesma. O autor pode optar em usar em seu próprio computador, mas problemas técnicos 

de configuração, bem como os adaptadores adequados serão de responsabilidade do autor e os 

possíveis atrasos serão contados como tempo de apresentação. 

Da apresentação do Pôster 

4.6 Os pôsteres devem ter o seguinte formato: 0,90m de largura por 1,20m de 

altura. 

4.7 Os pôsteres serão disponibilizados no Iate Clube Fortaleza ao longo de todo o 

dia selecionado para a apresentação. O autor deverá fixar o pôster no espaço destinado à essa 

finalidade às 9h para auto exposição. A apresentação e avaliação dos mesmos ocorrerá na mesma 

data, a partir das 16h. 

 

5. DA PREMIAÇÃO 

Os dois melhores resumos das apresentações em cada uma das modalidades (orais e 

pôsteres), segundo os avaliadores, receberão um diploma de 1º e 2º lugares, a serem entregues em 

cerimônia a ser realizada ao final do evento. 

 

 



	

6. DO ORIENTADOR 

6.1 Acompanhar e orientar a confecção do resumo/trabalho. 

6.2 Participar do evento como agente motivador e difusor das pesquisas realizadas 

no LABOMAR e se fazer presente nas seções onde seus orientados apresentarem trabalho. 

 

 

 

7. DO CALENDÁRIO 

Lançamento do Edital 04/05/2019 

Inscrições de trabalhos 06/05/2019 à 17/05/2019 

Análise dos resumos 18/05/2019 à 25/05/2019 

Divulgação dos trabalhos aceitos 26/05/2019 

Apresentação dos trabalhos 06/06/2019 e 07/06/2019 

 

8. CLÁUSULA DE RESERVA 

A Comissão Científica do III Seminário de Ciências Marinhas Tropicais reserva-se 

o direito de dirimir os casos omissos, bem como as situações não previstas no presente Edital. 

 

Fortaleza, 03 de Maio de 2019. 

 

 

Comissão Científica do III Seminário de Ciências Marinhas Tropicais  
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ANEXO A 

INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO DOS RESUMOS 

 

Os resumos dos trabalhos selecionados para apresentação na I Semana do Labomar 

serão disponibilizados na homepage do Instituto. É necessário que o autor principal do trabalho 

tenha cadastro na Plataforma Google. Assim sendo, ao preencher o formulário disponibilizado 

no endereço http://www.labomar.ufc.br, siga rigorosamente as seguintes instruções: 

1. Selecione a seção de apresentação: Pós-graduação (Comunicação Oral) ou Graduação 

(Pôster); 

2. Escolha o evento vinculado ao resumo; 

3. Escreva o título em letras maiúsculas; 

4. Informe o nome completo do(s) auto(res) e do orientador; 

5. Digite o número de matrícula do autor principal; 

6. Acrescente até três participantes coautores. Os nomes dos autores, coautores e orientador 

devem ser escritos em minúsculo, sendo apenas em maiúsculo a primeira letra de cada nome; 

7. O resumo deve ser redigido em português e conter o mínimo de 1500 caracteres e o máximo 

de 2000 caracteres com espaços; 

8. O resumo deve ser estruturado em parágrafo único, com fonte Calibri, tamanho 12, cor preta, 

e espaço simples. Deverá ser precedido pelo título do trabalho, centralizado, fonte Calibri 

Light e com todas as letras em maiúscula e azul (ver template presente no ANEXO B deste 

Edital); 

9. O arquivo do resumo deverá ser no formato .docx, sendo salvo com o nome completo do autor 

principal, em maiúsculas, como no exemplo: JOÃO DAS NEVES.docx; 

10. Organize o resumo de forma a incluir uma pequena introdução, objetivos, metodologia, 

resultados e a conclusão do trabalho, mesmo que parcial. No caso das Comunicações orais 

poderão ser apresentados os resumos dos projetos de tese/dissertação; 

11. Deve-se usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular; 

12. Devem-se evitar: a) Símbolos e contrações que não sejam de uso corrente; b) Fórmulas, 

equações, diagramas etc., que não sejam absolutamente necessários; quando seu emprego for 

imprescindível, defini-los na primeira vez que aparecem. 


