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I Mostra Científica Virtual do Grupo de Pesquisa  

Fitomorfologia Funcional e Interações Antrópicas – FITANTROP/UFRPE 

em homenagem ao Dia Nacional da Caatinga 

 

CHAMADA DE RESUMOS 

 

O Grupo de Pesquisa Fitomorfologia Funcional e Interações Antrópicas-

FITANTROP, vinculado ao Departamento de Biologia da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE), é formado por pesquisadores e estudantes de diferentes 

instituições no Brasil e no Exterior que desenvolvem pesquisas interdisciplinares voltadas 

ao conhecimento das relações existentes entre os caracteres funcionais de diferentes tipos 

de vegetação e a ação humana.  Seu objetivo é contribuir com estudos e pesquisas para a 

melhoria continuada de técnicas e métodos para o monitoramento e manejo da vegetação 

e integração da população; bem como auxiliar na formação de recursos humanos, em 

nível de Graduação e Pós-Graduação (Iniciação Científica, Especialização, Mestrado e 

Doutorado), além de disseminar seus resultados em Anais de eventos científicos, 

publicações em periódicos nacionais e internacionais e capítulos de livros. 

Muitos dos estudos realizados pelo grupo envolvem a Caatinga, único bioma 

exclusivamente brasileiro e principal da Região Nordeste, possuidor de rica 

biodiversidade e cuja vegetação vem sofrendo grave degradação por atividades antrópicas 

ao longo dos anos, restando apenas cerca de metade de sua área original, conforme dados 

do Ministério do Meio Ambiente.  

Nesse sentido, o FITANTROP promoverá sua I Mostra Virtual em homenagem 

ao Dia Nacional da Caatinga, em parceria com o curso de Bacharelado em Administração 

da Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UAST) da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE) no dia 28 de abril do ano em curso (data em que se comemora o 

Dia Nacional da Caatinga) para discutir e divulgar estudos científicos direta ou 

indiretamente relacionados a esse bioma. 

 

Da submissão dos resumos 

  

As normas para submissão de resumos ao evento são as seguintes: 

I. Os resumos a serem submetidos deverão ser inéditos, originais e poderão ser 

provenientes de estudos teóricos/empíricos concluídos ou em andamento, relacionando-

se aos seguintes Grupos Temáticos (GTs): 

 

GT1 – Organizações e Meio Ambiente (compreendendo: Governança ambiental, 

Gestão ambiental e responsabilidade socioambiental empresarial, Gestão e Políticas 

públicas ambientais, Gestão de organizações do terceiro setor e demais temáticas 

envolvendo organizações e meio ambiente, preferencialmente relacionadas, direta ou 

indiretamente, ao bioma Caatinga); 

 

GT2 – Atividades antrópicas e impactos na vegetação (compreendendo: Etnobotânica 

e Antropização, ou seja, interações entre as sociedades humanas e as plantas, assim como 

os resultados das ações humanas sobre a cobertura vegetal, preferencialmente 

relacionadas, direta ou indiretamente, ao bioma Caatinga). 



                                                                                           

2 
 

II. Só serão permitidos até 02 (dois) resumos por pessoa, independentemente da posição 

de autoria ou coautoria;  

III. Cada resumo terá, no máximo, 03 (três) autores. 

 

Informações sobre o layout e a formatação dos arquivos a serem enviados 

 

No que se refere ao layout e à formatação, os arquivos enviados: 

I. Deverão ser digitados em editor de texto Word (Office 97 ou superior); fonte Times 

New Roman; tamanho 12; espaçamento entrelinhas simples;  

II. As margens deverão ser: superior e esquerda de (3,0 cm) e inferior e direita (2,0 cm);  

III. Os resumos deverão conter as seguintes informações: 

a) Título: todo em caixa alta, negrito e centralizado. Fonte Times New Roman, tamanho 

12, espaçamento entrelinhas simples; 

b) Nome(s) completo(s) dos autores: nomes completos e respectivas afiliações 

institucionais dos autores, escrita logo abaixo do título do resumo, fonte Times New 

Roman, tamanho 12 para o nome do autor e 10 para a filiação institucional;  

c) Corpo do resumo: os resumos deverão conter: introdução, objetivo, procedimentos 

metodológicos ou material e métodos, resultados (parciais ou finais) e conclusão. Estes 

itens deverão estar obrigatoriamente em negrito. A fonte será Times New Roman, 

tamanho 12, espaçamento entrelinhas simples, contendo entre 300 e 400 palavras. Não 

incluir quadros, tabelas, figuras e outras ilustrações; 

IV. O resumo não deve ultrapassar 1 (uma) página, considerando todos os elementos 

citados no item anterior. 

V. O modelo do resumo estará disponível no Blog do curso de Bacharelado em 

Administração da UFRPE/UAST (https://admufrpeuast.wordpress.com/).  

 

Da submissão, avaliação e apresentação dos resumos  

 

I. Os resumos deverão ser submetidos para o e-mail: mostrafitantrop@gmail.com, em 

dois arquivos no FORMATO WORD, um com e outro sem autoria, até o dia 18/04/2021;  

II. Os resumos serão avaliados pela banca avaliadora e serão considerados 

APROVADOS, apenas aqueles com nota igual ou superior a 7,0 (sete). Os critérios e 

pesos para composição da nota são: atualidade e relevância do estudo para o 

desenvolvimento da Ciência - peso 3 (três), conteúdo técnico-científico (problemática, 

objetivo e métodos e técnicas de pesquisa escolhidos foram adequados, utilização de 

procedimento racional e sistemático com o intuito de proporcionar respostas aos 

problemas propostos) - peso 4 (quatro) e redação científica (texto denota objetividade e 

clareza; vocabulário é preciso e respeita as normas gramaticais da Língua Portuguesa; há 

coerência - ideias expressas de forma lógica e ordenada - e coesão - interligação entre as 

partes textuais) – peso 3 (três); 

III. A lista dos resumos aprovados estará disponível no Blog do curso de Bacharelado em 

Administração da UFRPE/UAST (https://admufrpeuast.wordpress.com/) até o dia 

23/04/2021; 
IV. Receberão certificado apenas os resumos aprovados e apresentados. Para tanto, os 

responsáveis deverão obrigatoriamente enviar um BANNER contendo uma síntese do 

conteúdo do resumo (conforme modelo disponibilizado no Blog do curso de Bacharelado 

em Administração da UFRPE/UIAST) e um arquivo de ÁUDIO (em formato MP3), 

https://admufrpeuast.wordpress.com/
https://admufrpeuast.wordpress.com/
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gravado por apenas um dos autores, com 02 a 03 minutos de duração, enviados para o 

mesmo e-mail da submissão até o dia 26/04/2021, constando no campo “Assunto” o nome 

do respectivo Grupo Temático e, no corpo do e-mail, a clara indicação do(a) 

apresentador(a), o(a) qual também deverá se identificar como tal no início do áudio a ser 

gravado e enviado.  

V. A partir do momento em que um dos autores enviar os arquivos, todos os autores 

declaram que concordam com a publicação do banner e do áudio nos canais de 

divulgação do evento. Após a banca avaliadora aprovar os respectivos arquivos, os banners 

serão publicados em formato de vídeo, no dia 28/04/2021, no canal do Youtube do Blog 

do curso de Bacharelado em Administração da UFRPE/UAST 

(https://www.youtube.com/channel/UCqPSk62y37XMAm2em03BwsA).  

Demais informações sobre o evento serão disponibilizadas no Blog do curso de 

Bacharelado em Administração da UFRPE/UAST 

(https://admufrpeuast.wordpress.com/), onde também serão disponibilizados, os 

respectivos certificados dos autores.  Em caso de dúvidas entrar em contato conosco 

através do e-mail: mostrafitantrop@gmail.com. 

Recife, 08 de março de 2021. 

 

Comissão Organizadora. 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCqPSk62y37XMAm2em03BwsA
https://admufrpeuast.wordpress.com/

