INSTITUTO “O DIREITO POR UM PLANETA VERDE”
Rua Dr. Amâncio de Carvalho, 416 Vila Mariana
CEP 04012-080 São Paulo – SP – Brasil
Telefones: (55)(11) 5575 4255 Fax 5575-8072
plenateverde@planetaverde.org

I WORKSHOP PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO EM
PROTEÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE
INSTRUÇÕES PARA ENVIO DE PÔSTER
O I Workshop Projetos de Pesquisa e Extensão em Proteção Ambiental e
Sustentabilidade é uma realização do “Instituto o Direito por um Planeta Verde
(IDPV)”, com o objetivo de fomentar a difusão dos projetos de pesquisa e/ou
extensão desenvolvidos no âmbito das Instituições de Ensino. O prazo para
envio dos pôsteres é dia 27 de abril de 2018.
1 OBJETIVO
Criar um espaço específico e exclusivo, no âmbito do 13º Congresso de Direito
Ambiental dos Estudantes de Graduação e Pós-Graduação, para a
disseminação de Projetos/Grupos de Pesquisa e/ou Extensão voltados à
proteção do meio ambiente e ao aprimoramento de práticas sustentáveis. A ideia
é que os grupos de Pesquisa e/ou Extensão, vinculados às universidades,
possam divulgar quais pesquisas, investigações e ações vêm sendo elaboradas
nesse sentido.
2 HABILITAÇÃO
2.1 Estão habilitados os projetos de pesquisa e/ou extensão de qualquer área do
conhecimento, com a condição de que tenham por objeto a investigação do
Direito Ambiental, ou o aprimoramento dos instrumentos de proteção do meio
ambiente, ou, ainda, que empreendam ações sustentáveis, entre outros.
2.2 Estão habilitados (as) a participar do I Workshop Projetos de Pesquisa e
Extensão em Proteção Ambiental e Sustentabilidade os integrantes dos
respectivos projetos e grupos: professores (as), acadêmicos (as) da graduação
e da pós-graduação, pesquisadores (as), especialistas e profissionais que
compuserem a equipe.
2.3 Poderão apresentar o pôster até 3 (três) pessoas, integrantes do projeto de
pesquisa e/ou extensão.
2.4 Autores (as) de teses e/ou ensaios do VII Prêmio José Bonifácio de Andrada
e Silva poderão ser autores (as) de pôster, observando, todavia, a possibilidade
de coincidência de horários da apresentação das teses e ensaios com a
exposição no I Workshop Projetos de Pesquisa e Extensão em Proteção
Ambiental e Sustentabilidade. Nesse caso, recomenda-se que a exposição do
pôster seja realizada por outro (a) autor (a).
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3 INSCRIÇÕES
Para inscrever-se no I Workshop Projetos de Pesquisa e Extensão em Proteção
Ambiental e Sustentabilidade, os (as) interessados (as) deverão encaminhar
pôster referente ao Projeto de Pesquisa e/ou Extensão para o e-mail:
workshop@planetaverde.org até às 23h:59minutos do dia 27 de abril de 2018,
junto com o respectivo comprovante de inscrição ao congresso.
a) No corpo do e-mail, deverão constar as seguintes informações:
-Nome do Projeto de Pesquisa e/ou Extensão;
- Nome da Instituição de Ensino a qual o projeto se vincula;
- Nome do (a) (s) Professor (a) (s) coordenador (a) (as) (ores) do Projeto;
- Nome dos (as) autores (as) do pôster;
- Endereço completo e telefone (residencial, profissional e celular) dos (as)
autores (as) do pôster;
4 REGRAS PARA ELABORAÇÃO DO PÔSTER
4.1 PÔSTER
a) Para as finalidades do I Workshop de Projetos de Pesquisa e/ou Extensão em
Proteção Ambiental e Sustentabilidade, pôster deve ser entendido como uma
ferramenta visual explicativa e resumida, na qual os (as) membros (as) do
Projeto apresentam uma síntese das informações mais relevantes da pesquisa
ou projeto de extensão realizado (a) ou em andamento.
b) Tamanho: 1,10 metros de altura por 90 centímetros de largura;
c) Material: papel, papelão ou outros produtos disponíveis que atendam à
finalidade;
d) Forma de afixação: deverá haver um cordão na parte superior do pôster para
que ele possa ficar pendurado ou suspenso;
.
4.2 INÍCIO DO PÔSTER
Relacionar nesta ordem, na parte superior do texto:
a) Título do Projeto de Pesquisa e/ou Extensão;
b) Autores (os prenomes podem vir de forma abreviada);
c) Nome da Instituição de Ensino;
d) Palavras-chave
e) Logo do Projeto de Pesquisa e/ou Extensão (opcional)
4.2 FORMATO DO PÔSTER
a) Título e Nome da Instituição de Ensino: letras maiúsculas;
b) Autores: iniciais em maiúsculo;
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c) Palavras-chave: letras minúsculas com as iniciais em maiúsculo;
d) Texto do Pôster: Recomenda-se que as ilustrações (fotos, esquemas, tabelas
equações) ocupem, no mínimo, 50% da área total.
e) Metragem: Para referência online, somente Formato A4, com resolução de
300dpi para fechamento do arquivo “.PDF”.
4.3 CONTEÚDO DO PÔSTER
O pôster deverá conter:
a) Introdução, objetivos geral e específicos do Projeto;
b) Metodologia (síntese da metodologia ou forma de abordagem das ações de
pesquisa e extensão)
c) Resultados e discussão: apresentar as discussões e indicar o impacto das
ações desenvolvidas pelo projeto na formação dos (as) alunos (as); na área de
conhecimento; e/ou na comunidade;
d) Conclusões: relacionar os impactos obtidos com os objetivos propostos e
indicadores de acompanhamento;
e) Referências: se necessário, relacioná-las, em formato resumido, apenas
aquelas mais diretamente ligadas ao tema.
4.4 ENVIO DO PÔSTER ONLINE:
a) Formato PDF
b) Tamanho: 5MB (apenas 1 página)
c) Orientação: Retrato
5 SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO
5.1 Os pôsteres selecionados serão divulgados no site do Instituto “O Direito por
um Planeta Verde” (www.planetaverde.org) até o dia 02 de maio de 2018.
6 EXPOSIÇÃO DO PÔSTER
6.1 Os pôsteres aprovados deverão ser expostos e apresentados oralmente aos
interessados, durante a visitação no (s) dia (s) e horário (s) estabelecidos pela
organização do evento, durante o 13º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental
dos Estudantes de Graduação e Pós Graduação, no dia 26 de maio de 2018.
6.2 A confecção, transporte, exposição, apresentação e retirada do pôster será
de responsabilidade dos (as) seus (as) autores (as).
6.3 A exposição dos pôsteres poderá ocorrer em momentos específicos, bem
como concomitantemente aos demais Painéis, Mesas e apresentação de teses
do 13º Congresso de Direito Ambiental dos Estudantes de Graduação e PósGraduação em Direito Ambiental, no dia 26 de maio de 2018.
7 CERTIFICADOS
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7.1 A exposição do pôster nos horários e locais informados pela organização do
evento dará direito a certificado de apresentação oral de pôster para os (as) seus
(as) respectivos (as) autores (as).
8 PREMIAÇÃO
8.1 Os 3 (três) melhores pôsteres receberão Certificado de Premiação (1º, 2º e
3º lugar).
8.2 A eleição dos 3 (três) melhores pôsteres será realizada pelo público presente
no 13º Congresso Brasileiro de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação em
Direito Ambiental, a partir de critérios que serão definidos pela Comissão
Organizadora do evento.
São Paulo, 27 de março de 2018.
_______________________________
Ana Maria de Oliveira Nusdeo
Presidente do Instituto o Direito por um Planeta Verde

