
 

1ª circular (14 de novembro de 2018) 

 

A Comissão Científica do X Encontro Pesquisa em Educação Ambiental - 

EPEA convida a comunidade acadêmica e interessados em Educação Ambiental 

a participarem do encontro que acontecerá entre os dias 01, 02, 03 e 04 de 

setembro de 2019, na Universidade Federal de Sergipe/ Campus São 

Cristóvão/SE.  

Essa edição tem como tema “X EPEA: PERSPECTIVAS DA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL NO CENÁRIO BRASILEIRO ATUAL”. 

Período: 1 a 4 de setembro de 2019. 

Local: UFS- Campus São Cristóvão, Sergipe 

 

SÍNTESE DA PROGRAMAÇÃO 

 

  01/09/19 02/09/19 03/09/19 04/19/19 

9h-12h ─ Mesa-redonda I  Mesa-redonda II  
Roda de 

Conversa 

12h-14h Almoço Almoço Almoço Almoço 

14h-17h 
Credenciamento 

Recepção 

Sessão de 

apresentação e 

discussão l 

Sessão de 

apresentação e 

discussão 

Apresentações 

das discussões 

dos GDP 

17h-18h 
Abertura Oficial 

do Evento 

Grupos de 

Discussão de 

Pesquisa (GDP) 

Grupos de 

Discussão de 

Pesquisa (GDP) 

Sessão de 

Encerramento 

18h -20h 
Conferência de 

Abertura  
– – – 



 

 

 

 

Tabela de valores e prazos: 

Prazos 
 

Estudantes de 
graduação  

Estudantes de Pós- 
Graduação e professores 
da rede básica de ensino 

Demais profissionais 

Até o dia 28 de 
junho 

R$ 70,00 R$ 90,00 R$ 170,00 

01 de julho a 16 
de agosto 

R$ 90,00 R$ 120,00 R$ 200,00 

  A partir de 18 
de agosto  

R$ 110 R$ 150 R$ 230 

 

 

INSCRIÇÃO COM TRABALHO (ARTIGO COMPLETO) 

 

No período entre 04 de fevereiro a 15 de abril de 2018 a Comissão 

Científica receberá as inscrições de trabalhos a serem submetidos à avaliação 

de acordo com as normas contidas nesta circular e com indicação em um dos 

seguintes Grupos de Discussão de Pesquisa (GDP): 

 Pesquisa em EA, Movimentos Sociais e Justiça ambiental Pesquisa 

em EA e Contexto Escolar  

1. Pesquisa em EA e Contextos não escolares.  

2. Pesquisa em EA e Questões Epistemológicas.  

3. Pesquisa em EA e Questões Metodológicas. 

4. Pesquisa em E A e Culturas  

5. Pesquisa em E A e a Formação de educadores/professores   

6. Pesquisa em EA e Políticas Públicas 

As normas para inscrição dos trabalhos estão em Anexo desta Circular. 

e-mail : epea.contato@gmail.com 

Aracaju, 14 de novembro de 2018 

A comissão Organizadora 



NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

Submissão de trabalhos 

1) Apenas o 1º autor poderá encaminhar trabalhos. Cada participante poderá 
encaminhar apenas um trabalho como 1º autor. Não encaminhe trabalhos nos 
quais é co-autor.  

2) Os trabalhos deverão ser encaminhados no formato .doc ou .docx em dois 
arquivos separados:  

Arquivo 1: Versão sem identificação dos autores - trabalho completo sem os 
nomes dos autores e de suas instituições.(.doc ou .docx)  

Arquivo 2: Trabalho completo na forma em que será publicado (.doc ou .docx). 

3) Ao encaminhar o trabalho, o/a autor/a deve indicar, dentre os oito indicados, a 
qual Grupo de Discussão de Pesquisa - GDPs- ele se vincula 

Tipos de trabalhos 

Os trabalhos a serem apresentados devem caracterizar pesquisa em Educação 
Ambiental, de acordo com um dos seguintes tipos: 

Trabalho de natureza empírica: apresentação de pesquisa, finalizada ou em 
andamento, baseada em referenciais teóricos, contendo revisão de literatura 
pertinente, objetivos/questões de pesquisa, análise de dados, discussão de 
resultados e conclusões. 

Trabalho de natureza teórica: ensaio crítico devidamente fundamentado em 
literatura de pesquisa pertinente, apresentando objetivos/questões de pesquisa, 
articulações e argumentos teóricos consistentes, conclusões e indicação de 
implicações para o campo da Educação Ambiental. 

Não serão aceitos projetos de pesquisa e relatos de experiência.  

Formato de apresentação: comunicação oral 

Normas para formatação dos textos: 

Os trabalhos poderão ser escritos em português, espanhol ou inglês. O texto 
deve estar em formato compatível com o Word for Windows, fonte Times New 
Roman, corpo 12, espaço simples, sem espaço entre parágrafos; alinhamento 
com as margens esquerda e direita (justificado) e recuo de 1,25cm no início de 
cada parágrafo. O texto deve conter até 12 páginas em formato A4 e margens 
superior, inferior e laterais de 3 cm. Na primeira página do texto deve constar o 
título completo do trabalho, centralizado e em negrito, seguido dos nomes dos 
autores acompanhados da sigla de suas instituições - estes, com formatação 
alinhada à margem direita. Não esqueça de retirar os nomes e instituições na 
versão sem identificação (Arquivo 1). O resumo deve estar no idioma em que o 
trabalho foi escrito, seguido do resumo em inglês - abstract-quando não for este 



o idioma escolhido. Resumo e abstract devem conter até 150 palavras. Indicar 
na sequência três palavras-chave/ keywords (nos dois idiomas, quando for o 
caso). No caso de pesquisas empíricas, o resumo deve apresentar brevemente 
e de forma clara os objetivos, a metodologia e os resultados mais importantes. 
O resumo não precisa incluir referências. As palavras-chave e keywords devem 
refletir da melhor maneira possível a temática do estudo. As citações no texto e 
as referências devem seguir rigorosamente a última versão das normas da 
ABNT. As normas escolhidas devem ser uniformes ao longo de todo o texto. Nos 
casos indicados abaixo, em que a ABNT oferece opções, o trabalho deverá 
adotar as orientações que se seguem:  

1. As citações devem ser indicadas no texto pelo sistema de chamada autor-

data. Exemplo: Segundo Sobrenome (2000) ou (SOBRENOME, 2000). 

2. As referências devem aparecer em "Referências" e só devem apresentar 

aquelas que foram citadas no transcorrer do texto. 

3. O recurso tipográfico itálico deve ser utilizado para destacar o elemento título 

das obras, de acordo com a norma. 

4. As notas devem ser colocadas no rodapé da página. 

5. Exemplo de formatação da primeira página: 

 

Título do trabalho enviado ao décimo EPEA 

 

Maria Autora da Silva - ABCD                  

José Autor Brasileiro - CDEF, campus GH 

 

Resumo: texto textotextotextotextotextotextoto texto textoexto texto 

textotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextextotextotexto 

textotextoteo texto textotextoxto texto textotextotextotextotextotextotxto texto 

textto texto textotext texto textooteo texto xto texto 

textotextotextoextotextotextexto texto textotextotexto 

Palavras-chave: Educação Ambiental; pesquisa; texto 

 

Abstract: 

texttexttexttexttexttettexttexttexttexttextexttetextexttexttexttexttexttexttextxttextxt

texttextteeexttexttexxttexttexttexexttexttexttexexttexttexttexttttexttexttexttteextex

ttexttextexttextexttettexttextexttexttettexttexttexttexttexexttextext 

Keywords: Environmental Education; research; text 



1. Introdução 

Texto 
textotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextot
extotextotextotexto..... 

 

 

 

 


