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LOCAL E DATA DE REALIZAÇÃO   

  

A apresentação dos artigos científicos e dos resumos submetidos no VI 

Congresso Nacional de Unidades de Conservação do Delta do Parnaíba – CORUC 

que realizar-se-á na Universidade Federal do Piauí - Campus Ministro Reis Velloso, 

localizado na Av. São Sebastião, 2819, Bairro: Nossa Senhora de Fátima, Parnaíba, 

Piauí - Brasil, CEP: 64.202-020. A apresentação dos trabalhos se dará durante o 

evento.  Será regido por este regulamento.   

  

OBJETIVO   

  

O VI CORUC pretende reunir especialistas do Brasil para discutir temas 

ligados às Unidades de Conservação (UC’s) dentro dos contextos atuais em que estas 

se encontram. Para enriquecer o debate sobre os temas abordados promoverá uma 

apresentação científica com o objetivo de estimular discentes, docentes e profissionais 

da área a se aventurar no âmbito acadêmico aumentando a produção científica.  

Para ampliar um espaço para troca de ideias e desenvolvimento de novas 

ações para melhorar a realidade da Unidade de Conservação, para isso além da 

apresentação oral de artigos ainda terá um espaço para a exposição e discussão de 

pesquisas que serão submetidos os resumos expandidos.  

  

SESSÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (SIC) – PÔSTERES   

  

As normas e diretrizes de submissão de trabalhos à SIC são as mesmas de 

profissionais, alunos de pós-graduação e professores. A diferença restringe-se ao 

formato da apresentação, que será em pôster, ao invés de apresentação oral.  

  

1 – Dos Trabalhos: 

1.1 - Os trabalhos com apresentação em pôster poderão ser submetidos por 

estudantes de graduação que desenvolvem projetos de iniciação científica 

ou trabalhos de conclusão de curso em andamento ou concluídos. Para 

que o trabalho possa ser apresentado, pelo menos um dos autores 

deverá estar inscrito no evento, por meio do preenchimento da ficha 

de inscrição e pagamento do valor referente a sua categoria.  

 

 

 



 

 

1.2 - No quesito autoria, será permitido 1 autor, 1 coautor e 1 orientador em 

cada trabalho. Em quantidade de trabalhos a serem enviados, um mesmo 

autor pode ter seu nome em até 5 resumos, já como coautor a quantidade 

é indeterminada.  

1.3 - O texto do resumo deve ser digitado em fonte Times New Roman ou 

Arial, corpo 12, espaço 1,5 entrelinhas, folha tamanho A4 (210mm x 

297mm), com margem esquerda e superior de 3 cm; direita e inferior de 2 

cm.   

1.4 - Título: com no máximo 12 palavras, o título do trabalho deve ser claro e 

objetivo, podendo ser completado por subtítulo (se houver), separado por 

dois pontos, em negrito, caixa alta e centralizado, no idioma do texto, sem 

abreviaturas.  

1.5 - Resumo: o resumo de conteúdo deverá ser apresentado e estruturado 

em parágrafo único com mínimo de 350 palavras e máximo de 500. 

1.6 - Palavras-chave: o resumo deverá vir acompanhado de, no máximo, 5 

palavras-chave, com expressões que representam o conteúdo do texto, 

inseridas logo abaixo do resumo, separadas por ponto e vírgula e 

finalizadas por ponto final.   

 

2 - Da submissão:  

2.1 - Os trabalhos devem ser submetidos diretamente à Comissão Científica 

do VI CORUC, através do e-mail < subartigos@gmail.com >, com o assunto SESSÃO 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA. 

O conteúdo dos trabalhos submetidos ao VI CORUC deverá estar de acordo 

com os eixos temáticos, a saber:  

  

I. Tecnologia de Informação e Comunicação em turismo e em Unidades 

de Conservação;   

II. Políticas públicas e planejamento em turismo;   

III. Turismo, cultura e identidade: experiências comunitárias de 

desenvolvimento sustentável;  

IV. Patrimônio, turismo e sustentabilidade: a construção de 

territorialidades na arena turística;  

V. Empreendedorismo e eventos como potencialidade no turismo;   

VI. Práticas de lazer e a sociedade contemporânea;  

VII. Saúde e meio ambiente;  



 

 

VIII. Biodiversidade em Unidades de Conservação;  

IX. Geoturismo e geoconservação em Unidades de Conservação;  

X. Gestão dos territórios turísticos e globalização.  

  

3 - Da apresentação:  

3.1 - Solicita-se aos autores que retirem seus crachás na secretaria geral do 

evento antes de se dirigir aos locais onde exporão os seus trabalhos.  

3.2 - Os trabalhos deverão ser apresentados no formato de pôsteres.  

3.3 - O pôster deverá respeitar o seguinte padrão: largura: 90 cm; altura: 120 

cm (no máximo).  

3.4 - O texto do pôster deverá ser legível a uma distância de pelo menos 2 

metros. Não é obrigatória a impressão em plotter (lona banner), mas o pôster deve 

possuir características de um cartaz.  

3.5 - No pôster deverá constar: título; nomes dos autores; instituição dos 

autores; informações da pesquisa (introdução, metodologia, resultados e conclusões).  

3.6 - Será requerida a presença do (s) autor (es) no local de exposição em 

data e horário a serem definidos, quando serão entrevistados por membros da 

Comissão Científica.  

3.7 - No caso de trabalhos com mais de um autor, apenas receberá 

certificado de apresentação o (s) autor (s) inscrito (s) no VI CORUC e que apresentar 

(em) o pôster. Os demais autores do trabalho somente terão seus nomes publicados 

nos Anais do VI CORUC, quando da publicação dos resumos, conforme item 8.1.  

 

4 - Direitos Autorais:  

4.1 - Ao enviar o trabalho à apreciação da Comissão Científica, os autores 

concordam em ceder os direitos autorais dos seus artigos para efeitos exclusivos de 

publicação nos anais do VI CORUC. Todos os direitos sobre ideias, teses e 

argumentos serão reservados exclusivamente aos autores.  

 

5 - Data-Limite de envio dos trabalhos completos:  

5.1 - Os trabalhos completos deverão ser remetidos ao e-mail da Comissão 

Científica do VI CORUC até às 23h 59min (horário oficial de Brasília) do dia 30 de 

Maio de 2019. 

 



 

 

Os trabalhos enviados após essa data serão considerados desclassificados, sem 

direito a recursos de qualquer natureza. Após o recebimento, um e-mail de 

confirmação será enviado ao (s) autor (es).  

 

6 - Divulgação dos resultados:  

6.1 - A divulgação do resultado dos trabalhos avaliados será feita no dia 06 

de Junho de 2019, por meio de envio de e-mail ao (s) autor (es) notificando sua 

APROVAÇÃO, PRÉ-APROVAÇÃO ou REPROVAÇÃO. O resultado será divulgado, 

também, no site e nas Redes Sociais do evento.  

6.2 - O (s) autor (es) dos trabalhos PRÉ-APROVADOS deverá (ão) 

encaminhar a nova versão com as alterações solicitadas, através do e-mail da 

Comissão Científica até o dia 09 de Junho de 2019. Após essa data os trabalhos não 

recebidos ou recebidos sem as alterações solicitadas serão considerados 

REPROVADOS e não poderão ser apresentados no VI CORUC.  

6.3 - No dia 10 de Junho de 2019, a Comissão Científica do VI CORUC 

disponibilizará a relação final dos resumos aprovados por grupo de trabalho no site do 

evento. 

  

7 - Publicação dos trabalhos aprovados:  

7.1 - Todos os trabalhos aprovados terão os resumos publicados nos Anais 

do VI CORUC, que serão disponibilizados em sítio da internet. (www.coruc.com.br); 

(ISSN: 24465380);  

7.2 - Dúvidas ou questões controversas não constantes nestas normas 

poderão ser tratadas diretamente com a Comissão Científica do VI CORUC, através 

do e-mail: subartigos@gmail.com.  

http://www.coruc.com.br/

