
 

 

I ENCONTRO ESTADUAL DE PESQUISADORES EM MATÉRIA AMBIENTAL 

“Interações entre Direitos Humanos e Meio Ambiente: desafios e soluções no Século XXI” 

16 e 17 de agosto de 2018 – (IM-UFRRJ) 

Nova Iguaçu/RJ 

EDITAL 02/2018 – PROPOSTAS DE GRUPOS DE TRABALHO 

A Comissão Científica do Grupo de Pesquisa DIALOGOS E SINERGIAS – por 

Saneamento Básico, Direitos Humanos e Meio Ambiente na Baixada e para todos torna 

pública a chamada para a sugestão de GRUPOS DE TRABALHOS CIENTÍFICOS, 

produzidos no âmbito das temáticas desenvolvidas pelos Grupos de Pesquisa dos quais os 

acadêmicos/docentes fazem parte, para o I ENCONTRO a ser realizado no Campus Nova 

Iguaçu (Instituto Multidisciplinar) - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, nos 

dias 16 e 17 de agosto de 2018, das 13 às 16h. 

1. DAS PROPOSTAS DE GRUPO DE TRABALHO 

1.1 Os Grupos de Trabalho (GTs) devem ter dois coordenadores, podendo ambos serem ou não 

da mesma Instituição de Ensino Superior - IES, os quais deverão dispor de diversos meios 

eletrônicos de comunicação para troca de informações com a Comissão Organizadora do 

Evento. 

1.2 Uma mesma pessoa só poderá coordenar um GT, sendo permitida, no entanto, sua 

participação como apresentador de trabalho em qualquer dos GTs oferecidos no Evento, desde 

que sua participação, nessa condição de autor de trabalho, tenha obedecido as regras de seleção 

de trabalhos publicadas em posterior Edital de Chamada de Resumos. 

1.3 Os coordenadores de GTs deverão: a) elaborar a linha temática do simpósio em 

conformidade com o tema central do Congresso; b) respeitar as regras técnicas de apresentação 

de seleção de trabalhos científicos, conforme definido pela Comissão Organizadora; c) proceder 

à avaliação dos trabalhos recebidos; d) atentar-se ao programa e aos horários definidos para 

realização do respectivo GT. 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 As inscrições serão efetuadas por meio do Formulário de Proposta de Grupo de 

Trabalho (GT) – Anexo I deste Edital, desde que tenham pertinência com o tema geral do I 

ENCONTRO: “Interações entre Direitos Humanos e Meio Ambiente: desafios e soluções 

no Século XXI”. No ato do envio do formulário, o participante poderá inscrever quantos GTs 

quiser, desde que cada GT seja apresentado em formulário próprio.  

2.2 As inscrições deverão ser realizadas no período de 08/05/2018 a 07/06/2018, pelo e-mail 

dialogosesinergias@gmail.com, com o assunto de e-mail: Proposta de GT para o I 

ENCONTRO ESTADUAL DE PESQUISADORES EM MATÉRIA AMBIENTAL, 

devendo ser inserido, no corpo do e-mail: o nome completo; telefone do (s) coordenador (es); 
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bem como a Instituição de Ensino Superior na (s) qual (is) está (ão) vinculado (s) e, em anexo, 

o Formulário devidamente preenchido. 

 

2.3 Serão selecionadas até 20 (vinte) propostas de GTs para a programação do I ENCONTRO, 

cabendo aos proponentes o envio das propostas por meio do correio eletrônico 

dialogosesinergias@gmail.com, até o dia 07 de junho de 2018, impreterivelmente. 

3. DA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS DE GRUPO DE TRABALHO  

3.1 O aceite da proposta de GT será decidido pela Comissão Científica e a Comissão 

Organizadora do I ENCONTRO, a qual notificará os proponentes até o dia 14 de junho de 

2018.  

3.2 A partir da aprovação da proposta, o GT passa a compor, definitivamente, o programa do I 

ENCONTRO, devendo ser observadas as regras a serem publicadas no Edital de Chamada de 

Resumos.  

3.3 Os elementos de avaliação das propostas de GTs para a seleção são: a) pertinência temática 

em relação ao objeto do Congresso (Direitos Humanos e Meio Ambiente); b) pluralidade de 

temas a serem ofertados no Congresso; c) distribuição geográfica diversificada dos simpósios 

e seus proponentes; d) apresentação da proposta, rigor científico e identificação das 

problemáticas a serem abordadas. 

3.4 Os organizadores do Congresso se comprometem, com relação aos GTs, a difundir 

informações antes do Congresso e durante a realização do mesmo, assim como assegurar espaço 

físico para sua realização. 

3.5 Um GT deverá ter, no mínimo, 05 e, no máximo, 10 apresentações de trabalhos. Em caso 

de GTs cujos participantes não formalizem, até o prazo final de inscrições, pelo menos 05 

inscrições, a Comissão Organizadora e a Comissão Científica buscarão, conjuntamente, 

acomodar os autores já inscritos em outros GTs com temáticas correlatas. 

4. DA COMISSÃO CIENTÍFICA E ORGANIZADORA DO EVENTO 

4.1 A Comissão Científica do evento é composta pelos seguintes membros:  

- Coordenadora: Profª. Drª. Cristiane Miziara Mussi (UFRRJ); 

- Líder de Pesquisa: Profª. Mª. Laura Magalhães de Andrade (UFRRJ). 

4.2 A Comissão Organizadora do evento é composta pelos seguintes membros:  

- Aparecida Alves dos Santos Coelho (Professora da Rede Municipal de Nova Iguaçu) 

- Dayane de Paula Baring (UFRRJ); 

- Diego Gomes Domingos (UFRRJ); 
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- Ednei Duarte França (UFRRJ); 

- Larissa Rezende Brandão (UFRRJ); 

- Saulo Nery da Silva Miranda (UFRRJ); 

- Thaís Araújo Peixoto (UFRRJ); 

- Thiago Silva Cezar (UFRRJ). 

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1 Aos proponentes de GTs implica o conhecimento das presentes instruções e a tácita 

aceitação das condições do processo de seleção, tais como se acham estabelecidas neste Edital, 

bem como em eventuais aditamentos e instruções específicas para a realização dos 

procedimentos, acerca das quais não poderão alegar desconhecimento. 

5.2 Os atos relativos ao presente processo seletivo, convocações, avisos e comunicados serão 

publicados pela Comissão Organizadora do I ENCONTRO no site oficial do grupo 

DIALOGOS E SINERGIAS: https://dialogosesinergias.wordpress.com/.  

5.3 O acompanhamento das publicações, dos aditivos ao presente Edital, avisos e comunicados 

referentes ao processo seletivo de propostas de GTs é de responsabilidade exclusiva do 

interessado. 

5.4 A lista de GTs aceitos/aprovados, assim como as informações acerca dos dias, horários e 

locais de realização das respectivas apresentações acadêmicas serão publicadas no site oficial 

do grupo DIALOGOS E SINERGIAS;  

5.5 Cabe aos coordenadores de cada um dos GTs a organização e a condução dos trabalhos a 

serem apresentados, devendo ser garantida aos autores a duração mínima de 10 minutos para 

exposição da pesquisa, assim como a oportunidade de debate com os demais colegas de GT;  

5.6 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, 

enquanto não consumada a providência ou evento que lhe disser respeito, circunstância que será 

mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado pela Comissão Organizadora do I 

ENCONTRO. 

5.7 As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvidosos serão 

resolvidos, em caráter irrecorrível, pela Comissão Científica do I ENCONTRO. 

 

Nova Iguaçu, 08 de maio de 2018. 

 

 

Pela Comissão Científica  


