
 
 

 

UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO – UNIFENAS 
DIRETORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (NEA) 
 

EDITAL n.º 1/2020 
 

A Diretoria de Extensão e Assuntos Comunitários, o Programa Institucional de Educação 

Ambiental e o Núcleo de Educação Ambiental (NEA) da Universidade José do Rosário Vellano 

(UNIFENAS) abrem inscrições para apresentação de resumos de projetos ambientais 

concluídos e em andamento na I FEIRA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA UNIFENAS, com o 

objetivo de dar visibilidade às atividades de educação ambiental desenvolvidas por Empresas 

Públicas e Privadas e Instituições de Ensino Superior, em nível de graduação e pós-graduação, 

voltados para a EDUCAÇÃO AMBIENTAL na sociedade. A FEIRA será realizada no dia 9 de 

outubro de 2020, das 14 às 17h, no Centro Esportivo Universitário da UNIFENAS, em 

comemoração ao Dia do Educador Ambiental (15/10).  

1. Inscrições para apresentação dos trabalhos 

1.1. As inscrições poderão ser feitas, até o dia 28 de agosto de 2020, com envio do 

resumo para o e-mail extensao@unifenas.br. 

1.2. Os resumos deverão seguir o modelo apresentado no Anexo 1. 

1.3. O título e o objetivo deverão conter informações que transmitam a perspectiva de 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL na sociedade.   

1.4. O resumo deverá conter até 300 palavras e ao final devem ser apresentadas até 4 

(quatro) palavras-chave. 

1.5. Os autores deverão ser no máximo 5 (cinco) sendo um deles obrigatoriamente o 

responsável/coordenador do projeto. 

1.6. Deve-se obrigatoriamente inserir o nome e e-mail do autor correspondente. 

1.7. Os resumos serão avaliados e um e-mail confirmando a inscrição será enviado. 

1.8. As inscrições serão gratuitas. 

1.9. Serão aceitos projetos em andamento e já concluídos. 

 

 

2. Normas para apresentação do pôster 

2.1. Os trabalhos serão apresentados na forma de pôster que deverá ser impresso no 

tamanho 0,90m de largura por 1,20m de altura (formato retrato) e, conter, 

obrigatoriamente, os seguintes itens: 



 
 

 
a. Logotipos da UNIFENAS, do Núcleo de Educação Ambiental da UNIFENAS e da 

Empresa ou Instituição; 

b. Título do trabalho (igual ao do resumo); 

c. Nome dos autores; 

d. Resumo com o histórico do Projeto, objetivos, resultados. 

e. Registro Fotográfico 

2.2. A apresentação será no saguão da Centro Esportivo Universitário da UNIFENAS em 

Alfenas. 

2.3. A apresentação dos pôsteres e atividades desenvolvidas será realizada no dia 9 de 

outubro de 2020, a partir das 14h até às 17h no Centro Esportivo Universitário, no 

Campus de Alfenas. 

2.4. Há necessidade da presença de um dos autores durante a exposição. 

 

3. Quanto à premiação 

3.1. Os trabalhos submetidos e aprovados para apresentação, serão avaliados por 3 (três) 

examinadores. 

3.2. Prevê-se premiação para os três melhores trabalhos apresentados. 

3.3. Os 10 (dez) melhores trabalhos poderão ser publicados na Revista Científica da 

UNIFENAS, caso haja interesse dos autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Anexo 1 

Modelo do Pôster 

 



 
 

 
 

 

Organização: 

 

 

 

 

Apoio: 

                                     

 


