
REGULAMENTO
INSCRIÇÃO DE OUVINTES E DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS

PROFISSIONAIS OU ACADÊMICO CIENTÍFICOS
SEMINÁRIO BOAS PRÁTICAS - AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO: 

JOINVILLE 2030

1 Inscrições
Não haverá custos de inscrição para participação no evento em qualquer modalidade.

1.1 Ouvinte
Aos que desejarem participar do evento na condição de ouvintes, poderão fazer sua inscrição
em: http://bit.ly/2sdo0Vk. A inscrição para esta categoria poderá ser feita até o dia 26 de junho
de 2018.

1.2 Apresentação da trabalho profissional ou acadêmico científico
Neste evento poderão ser apresentados trabalhos profissionais ou acadêmico científicos, inéditos
ou não, que já tenham concluído suas atividades ou que estão em andamento, relacionados a
temática do evento.
Aos  que  desejarem submeter  trabalhos  profissionais  ou  acadêmico  científicos  na  forma  de
pôster  ao  evento,  deverão  fazer  sua  inscrição  e  enviar  o  pôster  até  o  dia  11/06/2018  em:
http://bit.ly/2sdo0Vk. Não haverá prorrogação deste prazo. 

O autor deve inscrever o trabalho científico em um dos seguintes grupos:
I - Segurança Alimentar e Nutricional;
II - Agricultura familiar;
III - Empreendedorismo em alimentação sustentável;
IV - Práticas produtivas sustentáveis;
V - Iniciativas inovadoras para cidades sustentáveis.

Os autores ficam cientes que ao inscrever seu trabalho no evento estão autorizando a publicação
deste nos anais do evento, sem custos para a publicação dos trabalhos nestes anais. 

O Anais do I Seminário de Boas Práticas de Agricultura e Alimentação serão publicados em
meio eletrônico, em: http://bit.ly/2siIH1t.

2 Submissão de trabalhos

2.1 Datas importantes
a) 11/06/2018: prazo limite para submissão de trabalhos exclusivamente por meio eletrônico
em: http://bit.ly/2sdo0Vk.
b) 21/06/2018: divulgação do resultado da avaliação por e-mail e/ou em: http://bit.ly/2sdo0Vk.

2.2 Formato do pôster do trabalho
Os trabalhos serão apresentados na forma de pôster, em papel, impresso, com medida de 120 x
90 cm (altura x largura), no idioma oficial (português), de acordo com o modelo disponível em:
http://bit.ly/2siIH1t.
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Não há limitação quanto ao número de coautores, porém ao menos um dos autores deverá estar
inscrito no evento, sendo obrigatória sua presença para a apresentação do pôster, sob pena de
impossibilitar a publicação deste nos anais do evento.

2.3 Da comissão julgadora
Desde que cumpridos os requisitos metodológicos e formais contidos no modelo disponível, os
trabalhos serão enviados para análise do Comitê Científico do Evento, o qual tem autonomia
para:
a) aprovar; 
b) aprovar com alterações; 
c) aprovar com indicação de troca de modalidade de apresentação (pôster para oral); ou 
d) reprovar, sendo inadmissível recurso contra qualquer decisão.

2.4 Da apresentação dos trabalhos
Os pôsteres serão expostos em local definido pela Comissão Organizadora.
O autor deve colocar o pôster até 13h30 no local definido e retirá-lo após 21h30 até 22h.
Será responsabilidade do autor a retirada do pôster até o horário indicado. Após o horário, a
Comissão Organizadora fará a retirada e encaminhará para a Área de Segurança Alimentar da
Prefeitura de Joinville.
Durante os horários de Café com Prosa (16h e 18h), um autor de cada pôster deve permanecer
ao lado deste para atender e conversar com os participantes.

3 Certificados
Os certificados de participação (ouvinte) e de apresentação de trabalhos serão encaminhados via
eletrônica, utilizando o e-mail incluído na ficha de inscrição do participante.

4 Disposições gerais
Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Evento.


