
                                                                                                                                     

 

 

 

APRESENTAÇÕES DE CASOS EXITOSOS E PROJETOS INOVADORES 

 

REGULAMENTO 

Trata sobre apresentações de experiências de GENTE QUE FAZ, pessoas físicas ou jurídicas 

(governamentais, privadas e não governamentais) que estão contribuindo para a qualidade de vida, positivamente 

trazendo benefícios ao meio ambiente, constituindo-se em exemplos de melhores práticas em gestão ambiental, 

inovação tecnológica, produção limpa e uso racional dos recursos naturais a serem seguidos e multiplicados em 

outras regiões, nos ambientes Terra, Água, Floresta e Ar. 

 

FORMAS DE APRESENTAÇÃO 

 

1 - FORMATO 

Exposição em estande com 6m2 (3x2) em Projeção em Power Point, versão 2010 e/ou vídeo - obrigatório.  

Exposição de até 5 banneres com dimensões de 0,80 x 1,20m - opcional. 

Exposição de equipamento, produtos e outros materiais pertinentes ao projeto que tenham tamanho 

compatível com estande disponível - opcional. 

 

2 - PERÍODO 

Dias: 23 a 25/11/15 - segunda a quarta feira 

Horário: 14 às 21h 

Duração: 7 horas/sessão 

1 dia para cada caso 

 

3 - ESTRUTURA 

PISO: em carpete grafite aplicado sobre o piso já existente 

PAREDES: em painel TS formicalizado na cor branca. Com estrutura em perfis de alumínio anodizado  

                  medindo 2,20 x 1,00. 

TETO: vazado. 

FRENTE: em travessa de alumínio com testeira de 0,98 x 0,27 com o tema e nome do expositor. 

ELÉTRICA: uma tomada trifásica na corrente de 2,20v, quadro spots de alumínio articuláveis equipados 

                      com lâmpadas de 10w. Rede elétrica em fio paralelo 2,55mm e um disjuntor automático para cada           

                   40m. 

 

4 - TEMAS GERAIS PARA SUBMISSÃO DOS CASOS EXITOSOS 

I. Água 

II. Educação Ambiental / Ecoalfabetização 

III. Biodiversidade 

IV. Geodiversidade 

V. Sistema de Georreferenciamento Aplicado - SIG à Análise Ambiental 

VI. O Homem e o Ambiente Natural 

VII. Uso e Ocupação do Meio Físico Urbano 

VIII. Gerenciamento Costeiro 

IX. Recuperação de Áreas Degradadas 

X. Biotecnologia / Produção Limpa 

XI. Outros 

 

5 - ENVIO DE TRABALHOS – NORMAS/PRAZOS 

 Não é necessário fazer um cadastro para trabalhos e outro para inscrições no O2. Usar o mesmo. 

 Não serão aceitos trabalhos enviados via correio. Utilize somente o formulário eletrônico. 

 Os trabalhos deverão ser submetidos ao Comitê Executivo até o dia 30 de setembro de 2015, quando recebidos 

entre 15 e 30 de setembro deverão vir acompanhado do resumo. 

 Os autores serão comunicados sobre a aceitação do trabalho até 10 dias úteis após o recebimento pelo IHAB. 

 É obrigatória a indicação do tema geral e a forma de apresentação: PAINEL. 

 Cada autor poderá enviar somente um trabalho para análise do Comitê Técnico-Científico. 



                                                                                                                                     

 

 

 Os trabalhos que estiverem fora das normas, ou chegarem após a data limite, não serão analisados pelo Comitê 

Técnico-Científico, sendo automaticamente recusados. 

 Os trabalhos entrarão em processo de analise imediatamente após seu recebimento. 

 O autor que tiver trabalho aprovado para o O2015 deve, obrigatoriamente, estar inscrito até 10 dias uteis após o 

recebimento da confirmação, caso contrário será considerado como desistente e o trabalho será desconsiderado. 

 Caso o Apresentador não seja o Autor do trabalho, este precisa está inscrito no evento até o dia 16 de novembro. 

 O evento receberá trabalhos nos idiomas inglês e espanhol. (as apresentações não terão tradução simultânea, face 

ao contato direto autor e interessado). 

 Equipamento Individual: Pendrive e/ou Notebook. 

 Os certificados de autor e coautores somente serão emitidos para os inscritos no evento. 

 

6 - SOBRE O RESUMO 

A seleção dos trabalhos será feita através dos resumos. Os mesmos deverão ser preenchidos com os campos abaixo: 

- e-mail para resposta 

- autor(es) e apresentador 

- título e resumo com, no máximo, 3000 caracteres (letras) 

- tema geral 

- ate 5 palavras-chave 

 

7 - SOBRE O TRABALHO COMPLETO 

Após a aprovação do resumo, o autor deverá enviar o trabalho completo (no mesmo sistema que foi enviado o 

resumo), com as seguintes especificações: 

Formato: Artigo Científico 

Fonte: Arial 12 (Pode conter gráficos, tabelas e fotos) 

Espaçamento: 1,5 

Parágrafo: 1cm (5 caracteres) 

Página: tamanho A4 (210 x 297 mm) 

Margens: superior 2 cm, inferior 2 cm, esquerda 3 cm e direita 2 cm 

Arquivo: PDF – máximo de 10mb 

Prazo: Até 30 de setembro de 2015 

Os Trabalhos apresentados serão disponibilizados no site do IHAB. 


