Chamada de Trabalhos Acadêmicos
7º Congresso Paisagismo Regenerativo – 29 e 30 setembro de 2017
“Sensibilidade e inteligência das plantas”

Neste ano de 2017, a coordenação do congresso abre espaço para que pesquisadores e
educadores possam divulgar seus Trabalhos Científicos baseados em investigação científica;
compartilhar relatos de experiências inovadoras, realizar palestras e estabelecer contatos com
diferentes profissionais.

1.Temário
O tema que norteia o congresso desse ano é “Sensibilidade e inteligência das plantas”, buscando
compreender melhor as relações entre plantas, animais e seres humanos. O objetivo maior é
saber como acontecem as ‘tomadas de decisões’ das plantas e, com base nisso, nos
tornarmos seus parceiros em profundidade através de uma constante troca e evolução

2. Datas importantes e resumo passo-a-passo
Submissão Resumo até: 30/07/2017
Preencher ficha de inscrição e termo de compromisso e então enviar resumo.
Divulgação dos Resultados: de 08/08/2017 até 15/08/2017
Envio do trabalho completo: até 05/09/2017
Pagamento inscrição autor de trabalho: até 05/09/2017
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3. Regulamento e Informações Gerais
3.1 - As instruções aqui contidas referem-se aos trabalhos orais e pôsteres.
3.2 - Ao inscrever seu trabalho, o autor estará automaticamente autorizando a organização do 7º
Paisagismo Regenerativo a utilizar a obra de sua autoria, em publicação impressa, digital,
internet, em seus veículos institucionais e documentos editados, ou em qualquer outra mídia.
3.3 - Não serão aceitos relatórios, traduções e nem trabalhos que se traduzam em promoção
comercial de determinada marca, produto ou empresa.
3.4 - É permitido a qualquer autor inscrever mais de um trabalho, sendo o máximo de 3 trabalhos
por autor.
3.5 - A organização do 7º Paisagismo Regenerativo não patrocinarão qualquer despesa de autor,
empresa ou entidade, seja qual for sua natureza.
3.6 - Os anais estarão disponíveis aos participantes no site do evento. Eles conterão na íntegra
todos os trabalhos orais e pôsteres, que tenham sido enviados dentro do prazo e de acordo com
as normas que serão divulgadas neste site.
3.7 - O trabalho não selecionado não será devolvido ao autor e não constará da programação do
evento.
3.8 -Toda correspondência relativa a trabalhos técnicos, bem como solicitação de
esclarecimentos, deverá ser encaminhada à Comissão Técnica do evento através do email: paisagismoregenerativo@gmail.com
4. Inscrição
4.1 - A inscrição de trabalhos técnicos orais ou pôsteres será feita mediante o preenchimento da
ficha de inscrição e o envio do resumo, através do site Paisagismo Regenerativo, disponível no
endereço http://www.paisagismoregenerativo.com.br/inscricao-trabalhos, até às 23:30hs do dia 30
de julho de 2017.
4.2 - A Ficha de Inscrição do Trabalho Técnico, disponível no portal do evento, deverá ser
preenchida online, atentando para o preenchimento de todos os itens da ficha:
 Titulo do trabalho
 Tema e Subtema
 Palavras Chaves
 Preferência de apresentação (oral ou pôster)
4.3 - Parte do processo de envio do trabalho na ferramenta é a obrigatoriedade de assinalar a
concordância com o termo de compromisso de apresentação previamente descrito abaixo:
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“Comprometo-me, caso meu Trabalho seja aprovado pela Comissão Científica, a comparecer ou
nomear um representante para sua apresentação, no dia e hora previamente comunicados, e
autorizo sua imediata publicação no site da instituição. Autorizo a publicação do material
utilizando em minha apresentação no site do evento, assim como o uso de sons e imagens.
Autorizo também o recebimento de mensagens SMS através do meu celular com informações
relativas ao meu trabalho científico e minha participação no evento. ”
5. Avaliação, Seleção e Prazos
5.1 - A seleção dos trabalhos orais e pôsteres, feita pelos seus resumos, será realizada pela
Comissão de Avaliação designada pelos membros da Comissão Organizadora.
5.2 - O número de trabalhos selecionados para apresentação oral no evento condiciona-se a
limitações de horário e sessões previstas na programação do mesmo, e é de responsabilidade do
Comitê Científico.
5.3 – A apresentação oral será feita em projeção de telão através de PowerPoint e qualquer outra
mídia audiovisual que o acadêmico solicitar.
5.4 – No final do processo de julgamento, a Comissão Técnico-Científica do Congresso poderá
tomar as seguintes decisões sobre o trabalho:
a) Aceitação para apresentação oral para público geral;
b) Aceitação para apresentação em Sessão Pôster;
c) Trabalho recusado
5.5 – Os autores de trabalho que necessitarem de correções para apresentação (devolução ao
autor para modificações), serão informados automaticamente via e-mail e deverão acessar
novamente a ferramenta de submissão, por meio do número de recibo, para que providenciem as
devidas alterações no próprio trabalho.
5.6 - A listagem dos trabalhos selecionados será disponibilizada no portal do Congresso a partir
do dia 15 de agosto de 2017.
5.7 - Os autores dos trabalhos selecionados, tanto da forma oral quanto pôster, deverão enviar ao
portal do evento, até às 23:30hs do dia 05 de setembro de 2017, a versão completa de seus
trabalhos, elaborada de acordo com as instruções disponíveis junto com a listagem dos
aprovados.
5.8 - Após o envio da versão completa dos trabalhos orais e pôsteres deverá também ser paga a
inscrição no evento de pelo menos um dos autores do trabalho, na categoria “Autor de Trabalho”.
5.9 - Os autores que tiverem seus trabalhos aprovados e efetuarem suas inscrições
comprometem-se a fazer a apresentação dentro da programação do congresso. Os trabalhos que
não forem apresentados não serão incluídos nos anais do evento.
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5.10 – Os Trabalhos serão publicados eletronicamente em Português, sendo opcional a
publicação do mesmo em Inglês. Será de total responsabilidade do(s) autor(es) a versão em
Inglês do trabalho aprovado.
6. O idioma do Congresso será o Português
7. Informações Complementares
Estará disponível, para a apresentação dos trabalhos na sessão oral durante o evento, um
computador com sistema operacional básico: Windows XP 2003 com Power Point, Datashow e
acesso à Internet.
No caso do Trabalho ser aprovado para apresentação nas Sessões de Pôsteres, sugere-se
observar o modelo de pôster a seguir:
8. Normas Gerais Para Elaboração e Apresentação do Pôster no 7º Congresso de
Paisagismo Regenerativo
1) Tamanho do pôster: Largura: 90cm; Altura: 120cm.
2) O texto do pôster deve ser legível a uma distância de, pelo menos, 1m.
3) Local, dia e horário da sessão de pôster poderão ser consultados na programação do evento
4) Cada trabalho será programado para apresentação em apenas um dos dias do evento.
5) Pelo menos um dos autores do trabalho deverá permanecer junto ao pôster, durante todo o
tempo da Sessão, para responder às questões dos interessados.
6) É obrigatório que o título do trabalho no pôster seja idêntico ao título do trabalho submetido ao
evento.
7) É proibida a apresentação:
 De trabalhos impressos sem características de um pôster;
 Com retroprojetor, computador, microfone e outros equipamentos eletrônicos;
 Com aparelhos e instrumentos sonoros que interfiram na comunicação dos autores da sessão;
 De pôsteres que não obedeçam às normas gerais de tamanho e legibilidade.
Sobre o pôster
8) No pôster deve constar: título, nomes dos autores, instituição dos autores, cidade/estado,
dados da pesquisa e agência de fomento (se houver). Conforme exemplo que segue abaixo [1]
9) Utilizar o mínimo de texto e o máximo de figuras, fotos, tabelas, gráficos e esquemas possíveis.
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10) Organizar as informações de modo que as ideias centrais do trabalho sejam facilmente
apreendidas e utilizar todos os recursos disponíveis para o pôster despertar o interesse do
público.
11) Para cada trabalho estará reservado no dia de sua apresentação, um painel para fixação.
12) Todos os painéis terão um gancho para pendurar pôster com cordão (ver modelo abaixo).
13) Dúvidas? E-mail: paisagismoregenerativo@gmail.com ou fone: (54) 3281.3619

A Comissão do Congresso Sensibilidade e Inteligência das Plantas
Eng. Agrônomo Marco Antônio Backes M. Sc. Fitotecnia
Eng. Ambiental Cristiano Hickel M. Sc. Ecologia
Eng. Civil e Técnico Paisagista Marcelus Oliveira
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