
IX Meio Ambiente em Foco 

EDITAL  

  

1. APRESENTAÇÃO   

 O Meio Ambiente em Foco (MAF) é um evento bianual realizado pelo PET 

Geografia/UFPE, organizado por estudantes do curso de graduação em Ciências 

Geográficas. A IX edição acontecerá nos dias 14 a 17 de agosto de  

2018, cujo tema: “Água: discussões sobre uso, acesso e inovação”. Na edição 

atual, além dos discentes de graduação e pós-graduação como público-alvo, 

contaremos com a participação de estudantes do ensino médio, técnico e 

profissionais envolvidos com a temática em questão. O público em geral poderá 

participar na condição de ouvinte e participante, assim como na apresentação de 

trabalhos.   

Essa edição tem o objetivo de suscitar a discussão a respeito do atual 

contexto hidrográfico mundial, através da conscientização e propagação de 

saberes expressos em eixos temáticos, mesas redondas, palestras e atividade de 

campo.   

  O MAF 2018 contará com 5 eixos temáticos para publicação de resumos 

expandidos:  I) Políticas públicas e planejamento para os recursos hídricos; 

II) Sistemas de inovação e tecnologia para a gestão da água; III) Recursos 

Hídricos e educação sustentável; IV) Conflitos do uso e acesso à água; V) 

Água e ambiente: prognósticos e prospectivas.  

  

2. INSCRIÇÕES   

a) A inscrição será realizada a partir do preenchimento de um formulário no site 

do evento;  

b) Para que seja efetuada a inscrição é necessário o pagamento da taxa;  



c) Logo após o pagamento se fará necessário o envio do comprovante para o 

email: maf2018petgeo@gmail.com;  

d) O primeiro lote de inscrições será iniciado a partir do dia 05/04 às 18: 00 h até 

o dia 30/05 às 23:59 h.   

Dados:   

Beneficiária: Ana Márcia Moura da Costa   

Agência: 1295  

Op: 013  

Conta: 25447-9  

  

                     Inscrição               Taxa   

Participação (inclui submissão de até 2 resumos  

expandidos)  

         R$ 35,00  

Participação + adicional de campo           R$ 40,00   

  

Obs: Estudantes do ensino médio de escolas públicas ESTÃO ISENTOS do 

pagamento da inscrição para quaisquer modalidades. Todavia, não estarão isentos 

da atividade de campo. Estudantes de ensino médio de escolas particulares 

pagarão a inscrição normal.   

  

3. SUBMISSÃO  

Os trabalhos deverão ser impreterivelmente enviados à Comissão 

Científica do MAF pelo seguinte e-mail: resumosmaf2018@gmail.com, a partir 

das 10:00 h do dia 06/04 até às 23:59 do dia 30/05.  Os trabalhos devem estar 

enquadrados nos seguintes eixos:   

I) Políticas públicas e planejamento para os recursos hídricos;   

II) Sistemas de inovação e tecnologia para a gestão da água;   

III) Recursos Hídricos e educação sustentável;   



IV) Conflitos do uso e acesso à água;   

V) Água e ambiente: prognósticos e prospectivas.   

  

  

  

Observações:   

a) O resumo expandido contará com no máximo 5 (cinco) autores;  

b) Cada autor poderá enviar até 2 (dois) trabalhos como primeiro autor;  

c) Trabalhos com formatação incorreta e desvio de eixo não serão avaliados. 

Segue o anexo do modelo proposto no site do evento. Obrigatoriamente, o 

trabalho deverá ser enviado em formato de word;   

d) Os trabalhos enviados fora do prazo estipulado pela Comissão Científica não 

serão avaliados;  

e) Os trabalhos serão avaliados mediante a comprovação do pagamento via email;  

f) Os trabalhos aprovados serão publicados em livro digital (e-book);  

g) Terão menção honrosa os trabalhos mais pertinentes ao tema central do MAF  

2018;   

h) Os trabalhos aprovados deverão ser apresentados em formato de banner; Segue 

o anexo do modelo proposto no site do evento.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  


