
1 
 

 

EDITAL JoGAAm Nº 01/2020 

SUBMISSÃO DE TRABALHOS (ACADÊMICOS, CIENTÍFICOS, PROJETOS E/OU 

RELATO DE EXPERIÊNCIAS, AÇÕES) PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO: 

VI JORNADA DE GESTÃO E ANÁLISE AMBIENTAL DA UFSCar 

GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 

EDIÇÃO ESPECIAL COMEMORATIVA DOS 25 ANOS DO COMITÊ DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO TIETÊ-JACARÉ (UGRHI 13 - TJ) 

Data de Realização do Evento: 17 a 20 de Novembro de 2020 

 

1. A Jornada de Gestão e Análise Ambiental (JoGAAm) da UFSCar 

 

A Jornada de Gestão e Análise Ambiental (JoGAAm) é um evento organizado por 

uma comissão de discentes e docentes do Curso de Bacharelado em Gestão e Análise 

Ambiental (GAAm) e do Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais (PPGCAm), 

pertencentes à Universidade Federal de São Carlos - UFSCar. 

 A JoGAAm aborda temas atuais e diversificados, com o intuito de instigar e aprimorar 

a visão crítica dos participantes sendo constituída de palestras expositivas, mesas-

redondas, visitas técnicas e minicursos, além de possuir atividades de cunho social e 

cultural. 

O tema da VI Edição da Jornada GAAm (2020) é "Gestão de Bacias Hidrográficas – 

Edição Especial Comemorativa dos 25 anos do Comitê de Bacia Hidrográfica do Tietê-

Jacaré (UGHRI 13 - TJ)", cuja relevância deve-se ao fato de que a unidade territorial de 

bacia hidrográfica consiste em uma escala de abordagem apropriada para as ações de 

planejamento e gestão ambiental na UGRHI 13 - TJ, trazendo diversos desafios e 

necessidade de reflexões para a implementação dos instrumentos da Política Nacional de 

Recursos Hídricos do Brasil (PNRH – Lei Nº 9.433/1997) e a efetiva consolidação das 

entidades envolvidas no Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). 
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O evento propiciará a desejável integração acadêmica entre membros, atores 

sociais, gestores do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê-Jacaré (UGRHI 13 TJ) e a 

comunidade acadêmica e científica, viabilizando interações, contatos e relações entre os 

diversos setores da sociedade atuantes na gestão de bacias hidrográficas e de recursos 

hídricos, os órgãos de gestão pública nas esferas municipais e estaduais, assim como as 

instituições de ensino e pesquisa. 

A cada edição da JoGAAm, estudantes, docentes, pesquisadores e acadêmicos de 

outras universidades e profissionais das mais diversas áreas e localidades vêm 

participando das atividades do evento, permitindo o intercâmbio de conhecimentos e de 

experiências acerca de temas relacionados com a área de meio ambiente e 

sustentabilidade. 

E nesta edição, o público do evento não está restrito apenas aos acadêmicos, 

pesquisadores e universitários, mas também está direcionado à participação de 

profissionais, administradores, empresários, consultores, gestores, representantes, 

membros de instituições, associações, usuários de água e a sociedade. 

Desta forma, são bem-vindos e incentiva-se a submissão e a apresentação de 

trabalhos técnicos no formato de ações, relatos de experiências, projetos de atividades 

desenvolvidas ou em andamento no âmbito da gestão de bacias hidrográficas, além dos 

tradicionais trabalhos científicos e acadêmicos de pesquisa. 

 

2. Datas importantes 

Ações Período 

Prazo máximo para submissão dos trabalhos 31 de julho de 2020 

Comunicação dos trabalhos aprovados e solicitação de ajustes Agosto de 2020 

Prazo máximo para envio dos trabalhos revisados 25 de setembro de 2020 

Comprovação da inscrição dos autores no evento 30 de setembro de 2020 

Confirmação da apresentação e indicação dos apresentadores dos 

trabalhos pelos autores e co-autores 

16 de outubro de 2020 

Divulgação da programação das apresentações dos trabalhos 23 de outubro de 2020 

Apresentação dos trabalhos 17, 18 ou 19 de novembro 

de 2020 

 

As datas poderão ser alteradas pela Comissão Organizadora, sendo devidamente 

divulgadas aos participantes. 
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3. Eixos temáticos dos Trabalhos 

 

 Os trabalhos científicos, projetos desenvolvidos ou em andamento, e relatos de 

experiências deverão estar relacionados a(s) alguma(s) das temáticas descritas a seguir: 

 

Quadro 1 - Eixos Temáticos para inscrição dos trabalhos científicos. 

Eixos Temáticos Descrição 

Educação Ambiental e 
Sociedade 

Projetos Desenvolvidos ou em Andamento de Educação 
Ambiental; Formação, Gestão e Capacitação de Pessoas; 
Iniciativas e Ações Socioambientais; Educação Ambiental 
Formal; Educação Ambiental não Formal; Educação para 
Sustentabilidade; Diagnóstico Socioambiental; e Projetos de 
Artes, Cultura e Extensão; e temas afins. 

Gestão Ambiental e 
Planejamento e Ordenamento 

Territorial 

Geociências; Geoprocessamento; Sensoriamento Remoto; 
Gestão e Controle Ambiental; Instrumentos de Gestão 
Ambiental; Planejamento Ambiental; Ordenamento do Território; 
Avaliações de Impacto Ambiental; Normas e Padrões 
Ambientais; Gestão de Áreas Protegidas; Manejo de 
Ecossistemas Terrestres; Análises de Risco; Mudanças 
Climáticas; e Créditos de Carbono; e temas afins. 

Políticas Públicas, 
Sustentabilidade e Urbanismo 

Planejamento Urbano; Sustentabilidade; Cidades Sustentáveis; 
Cidades Inteligentes; Mobilidade e Transporte; Habitações 
Sustentáveis; Bioconstruções; Políticas Públicas; Direito 
Ambiental; Áreas Verdes; e temas afins. 

Recursos Hídricos 

Gestão dos Recursos Hídricos; Segurança Hídrica; Hidrologia e 
Hidrogeologia; Disponibilidade e Demanda Hídrica; Consumo e 
Escassez Hídrica; Qualidade dos Recursos Hídricos; 
Indicadores; Revitalização de Bacias Hidrográficas; 
Revitalização de Rios e Córregos Urbanos; Manejo de Águas 
Urbanas; e temas afins. 

Ecologia, Recursos Naturais e 
Serviços Ambientais 

Ecologia; Conservação dos Recursos Naturais; Valoração 
Ecológica-Econômica dos Recursos Naturais; Pagamento por 
Serviços Ambientais (PSA); Serviços Ecossistêmicos; e temas 
afins. 

Saneamento 

Gestão de Resíduos Sólidos; Logística Reversa; Sistema de 
Coleta, Processamento e Disposição de Resíduos Sólidos 
Urbanos; Resíduos Sólidos Agroindustriais; Águas Pluviais; 
Drenagem Urbana; Saneamento Rural; Tecnologias para 
Tratamento de Efluentes; Tratamento de Águas Superficiais e 
Subterrâneas; Sistemas de Abastecimento e Tratamento de 
Água; Sistema de Coleta, Tratamento e Disposição de Esgotos; 
e temas afins. 

 
 
A definição do Eixo Temático relacionado ao Trabalho é de responsabilidade dos 

autores, que deverão indicá-lo de acordo com o maior grau de aderência (aproximação) 

relacionado ao conteúdo e objetivos do seu Trabalho. 

 



4 
 

4. Modalidades e Formatos dos trabalhos 

 

4.1. Possíveis Modalidades dos Trabalhos 

 

Trabalhos poderão ser submetidos para possível apresentação no evento (de acordo 

com o Quadro 1 – Eixos Temáticos do Evento) e podem estar configurados em duas 

modalidades: 

1) Ações, atividades, projetos: trabalhos técnicos, projetos desenvolvidos ou em 

andamento, relatos de ações, de experiências, produtos, atividades 

desenvolvidas no âmbito da gestão de bacias hidrográficas;  

2) Trabalhos acadêmicos, científicos, de pesquisa: resultados de estudos 

acadêmico-científicos com contribuições científicas e/ou metodológicas ao 

conhecimento e às áreas temáticas do evento (de acordo com o Quadro 1). 

 

Não serão aceitos materiais de divulgação ou conteúdos que se configurem 

meramente em promoção comercial de determinada marca, produto ou empresa.  

 

4.2. Formato dos Trabalhos 

 

Os trabalhos deverão ser submetidos em dois tipos de formatos, que serão 

publicados nos Anais do Evento, caso aprovados: 

● Resumo Expandido (de 2 a 5 páginas), podendo conter tópicos (títulos) livres 

considerados pertinentes para descrição dos conteúdos, assim como figuras, 

tabelas, fórmulas, etc.; 

● Artigos Completos (de 10 a 20 páginas), constando o resumo, em português 

e inglês, a introdução do trabalho, a metodologia (procedimentos 

metodológicos), os resultados obtidos, a discussão dos resultados, as 

conclusões (considerações finais) e as referências bibliográficas. 

 

5. Normas para os Resumos Expandidos e Artigos Completos 

 

Os Trabalhos (Resumos Expandidos e Artigos Completos) deverão ser redigidos e 

submetidos conforme normas específicas de formatação, cujas orientações estão 

disponíveis nos próprios Modelos de Documentos disponibilizados a seguir, recomendando 
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aos autores o download do Modelo (Template) e a formatação de seu Trabalho de acordo 

com os devidos padrões existentes: 

● TEMPLATES PARA RESUMO EXPANDIDO E PARA ARTIGO COMPLETO: 

https://jornadagaam6.faiufscar.com/pagina/4784-edital#/ 

  

Só serão aceitos os trabalhos que forem enviados no formato editável ("doc" ou 

"docx"). Todos os trabalhos que forem enviados em demais formatos de arquivos, inclusive 

os compactados, serão eliminados do processo de avaliação. 

Além disso, os Trabalhos devem ser redigidos e estarem de acordo com as normas 

de redação, considerando as citações de autores (referências) utilizadas no Trabalho. As 

citações de referências devem seguir a norma NBR 10520/2020, da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT), certificando-se que todas as referências também estejam 

listadas adequadamente na seção de “Referências” do Trabalho, de acordo com a norma 

NBR 6023/2002 (ABNT). 

 

6. Submissão dos Trabalhos: 

A submissão de Trabalhos deve obedecer a seguinte quantidade máxima de:  

● Número de trabalhos como autor principal: no máximo 2 (dois) trabalhos submetidos; 

● Número de participantes por trabalho: no máximo 6 (seis) incluindo autor, coautores 

e orientador. 

 O envio do Trabalho deve ser realizado somente por um responsável (autor principal 

ou co-autor) do Trabalho, por meio da plataforma eletrônica (página da internet).  

Os Trabalhos somente serão avaliados pelos pareceristas após a confirmação de 

inscrição de pelo menos um dos autores no Evento. 

O(s) autor(es) do trabalho deverá(ão) submeter o Trabalho, seguindo as seguintes 

instruções (a conta criada no sistema para realização da inscrição no evento é a mesma 

para a submissão do Trabalho): 

1. Acesse o site: https://jornadagaam6.faiufscar.com; 

2. Se possui uma conta, faça login especificando seu nome de usuário e senha, caso 

não possua, realize o cadastro; 

https://jornadagaam6.faiufscar.com/pagina/4784-edital#/
https://jornadagaam6.faiufscar.com/nova-inscricao-80f24ef493982c552b6943f1411f7e2c.html#/
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3. Clique em Nova Inscrição; 

4. Selecione o Tipo de Pessoa (Física, Jurídica, Estrangeiro) > Insira documento (CPF, 

CNPJ ou Passaporte); 

5. Clique no Menu de Inscrições; 

6. Clique em Submissão de Trabalhos; 

7. Preencha os dados e informações para Submissão: Selecione a Categoria (Eixos 

Temáticos) > Selecione o Formato do Trabalho (Artigo Completo ou Resumo 

Expandido) > Insira Título do Trabalho, Nome do Autor, Afiliação do autor 

(Universidade/Empresa) > Adicione Coautores (se houver) > Redija o Resumo do 

trabalho na caixa de texto > Redija as Palavras-chave > Faça upload do Arquivo do 

trabalho (Artigo ou Resumo Expandido) > Enviar.  

8. Se quiser submeter outro trabalho, siga novamente os procedimentos (Submissão 

de Trabalhos). 

 

7. Avaliação dos trabalhos 

 

Os trabalhos submetidos serão avaliados por pareceristas designados pela 

Comissão Científica, de acordo com os seguintes critérios: 

● Adequação do trabalho às temáticas do evento; 

● Contribuição científica, tecnológica, técnica, socioambiental; 

● Reflexão à produção do conhecimento; 

● Qualidade da redação gramatical; 

● Conteúdos e coesão do Trabalho; 

● Objetivos do Trabalho; 

● Utilização de referências relevantes; 

● Atendimento às normas e aos padrões de formatação, de acordo com o Template 

(modelo) disponibilizado; 

● Distinção e Relevância do Trabalho, candidato à Menção Honrosa; 

● Indicação do formato de apresentação do Trabalho (Pôster ou Oral); 

● Estrutura e sequência do Trabalho (para Artigos Completos); 

● Descrição metodológica, procedimentos e instrumentos (para Artigos Completos); 

● Apresentação e Discussão dos Resultados (para Artigos Completos); 

● Conclusões e Considerações Finais (para Artigos Completos). 

 



7 
 

Os Trabalhos submetidos serão enviados pela Comissão Científica aos avaliadores 

e pareceristas por meio de sistema de dupla avaliação às cegas (double blind review), 

atribuindo códigos aos trabalhos e excluindo-se os nomes dos autores. A Comissão 

Científica tomará o cuidado de atribuir os trabalhos a acadêmicos renomados e 

profissionais técnicos experientes de cada área e temática específica, evitando-se também 

possíveis conflitos de interesse entre os avaliadores e autores aos trabalhos. 

As considerações e as correções sugeridas pelos avaliadores serão disponibilizadas 

aos autores, que devem revisar, readequar e reencaminhar os Trabalhos corrigidos no 

prazo máximo definido, condicionando à sua aprovação ou à sua eliminação para a 

apresentação e publicação no Evento. 

 

8. Formas de Apresentação Oral e em Painel dos Trabalhos 

 

Os trabalhos aprovados poderão ser apresentados no formato de Pôster (Exposição 

em Painel) ou na forma de Comunicação Oral (em Sessão Temática Específica de 

Trabalhos apresentados oralmente), cuja indicação pode ser sugerida pelo próprio autor 

responsável no momento da submissão do trabalho.  

Porém, a definição da forma de apresentação do Trabalho na Programação do 

Evento será analisada e confirmada pela Comissão Científica a partir da indicação dos 

trabalhos pelos pareceristas avaliadores. 

No caso de apresentação do Trabalho pelos co-autores, estes deverão 

obrigatoriamente ter suas inscrições devidamente efetivadas no evento. 

Sessões de Apresentações e Discussões de Trabalhos (SADT), tanto na modalidade 

de trabalhos acadêmicos e de pesquisa, quanto na modalidade de ações, atividades e 

projetos técnicos. As SADTs ocorrerão simultaneamente e paralelamente de acordo com 

as áreas temáticas (eixos temáticos) do evento. Cada SADT será organizada e conduzida 

por uma equipe de coordenadores, que também elaborarão a Síntese (sinopse) das 

Apresentações e Discussões ocorridas durante as Sessões. A Sinopse de cada SADT será 

apresentada na sequência em Sessão Plenária com todos os participantes do Evento para 

convergência e integração dos principais assuntos e pontos discutidos nas respectivas 

SADT. 
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É recomendável o comparecimento do autor e/ou co-autor (apresentador) do 

Trabalho antes do horário de início da Sessão de Apresentação, pois os coordenadores da 

respectiva Sessão validarão a sua presença e definirão a ordem de apresentação dos 

Trabalhos. 

A elaboração das apresentações dos Trabalhos é de responsabilidade dos autores, 

que devem prepará-las no formato de Pôster (para os Trabalhos definidos para Exposição 

em Painel) ou na forma de apresentação de Slides (para os Trabalhos definidos para 

Comunicação oral nas Sessões Temáticas de Apresentação). 

 

8.1. Apresentação do Trabalho no Formato de Pôster (Exposição em Painel) 

 

As apresentações dos trabalhos no formato de Pôster (Exposição em Painel) 

ocorrerão em Sessões Específicas programadas ao longo do evento (17, 18 e 19 de 

novembro de 2020). A programação das Sessões de Apresentações em Painel com a 

definição da apresentação de cada trabalho será divulgada conforme o cronograma definido 

(2-Datas importantes). 

É de responsabilidade do(a) apresentador(a) do trabalho a afixação do Pôster no 

local indicado. A confecção e impressão dos pôsteres são de inteira responsabilidade dos 

autores do trabalho, bem como sua montagem e desmontagem no período indicado para 

exposição. O pôster deve possuir as seguintes dimensões: 90 cm de largura por 120 cm de 

altura, de acordo com o modelo a seguir:   

 

TEMPLATE PARA PÔSTER: https://jornadagaam6.faiufscar.com/pagina/4784-edital#/ 

 

8.2. Apresentação do Trabalho na forma de Comunicação Oral (Apresentação oral 

nas Sessões Temáticas) 

 

 As apresentações dos trabalhos na forma de Comunicação Oral ocorrerão nas 

Sessões de Apresentações e Discussões de Trabalhos (SADTs), programadas ao longo do 

evento (17, 18 e 19 de novembro de 2020). A programação das SADTs com a definição da 

apresentação de cada trabalho será divulgada conforme o cronograma definido (2-Datas 

importantes). 

https://jornadagaam6.faiufscar.com/pagina/4784-edital#/
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Os trabalhos deverão ser apresentados oralmente pelo autor ou um dos coautores 

do trabalho, em um tempo máximo de 10 minutos, cuja ordem e sequência de 

apresentação dos trabalhos serão definidos pelos Coordenadores das Sessões Temáticas 

de Apresentação. Os Coordenadores também organizarão e promoverão os momentos de 

perguntas aos apresentadores do Trabalho, de acordo com sua programação. 

Ao final de cada Sessão Temática, os coordenadores também realizarão a Sinopse 

dos Trabalhos apresentados conjuntamente com os autores de cada Trabalho apresentado 

(principais resultados e conclusão da Sessão Temática). Em seguida, essa Sinopse será 

apresentada na Sessão Plenária com todos os participantes do Evento, sendo obrigatória 

a presença dos autores/apresentadores do Trabalho nesta referida Sessão. 

Durante a Sessão Plenária, também serão divulgados os Trabalhos que obtiveram 

Menção Honrosa nas respectivas Sessões Temáticas Específicas de Apresentação dos 

Trabalhos. 

 

9. Publicações dos Trabalhos 

 

Os trabalhos no formato de Resumos Expandidos serão publicados nos Anais de 

Resumos da VI Jornada de Gestão e Análise Ambiental da UFSCar (em documento 

disponibilizado eletronicamente). 

Os artigos completos serão publicados nos Anais de Trabalhos Completos da VI 

Jornada de Gestão e Análise Ambiental da UFSCar (em documento disponibilizado 

eletronicamente). 

 

10. Certificados 

 

Os certificados de apresentação dos Trabalhos somente serão emitidos e 

disponibilizados aos participantes inscritos (autores, co-autores) que comparecerem às 

Sessões de Apresentação. 

A disponibilização dos Certificados de Participação e de Apresentação de Trabalhos 

ocorrerá por meio da plataforma eletrônica (link), após a conclusão do evento. 

Ressaltamos que durante o Evento haverá o controle de presença em cada atividade 

em que a(o) participante se fizer presente, aferida por meio de controle e sistema eletrônico. 
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11. Atribuições de Menção Honrosa aos Trabalhos 

 

Em cada Sessão Temática de Apresentação dos Trabalhos (tanto no formato de 

pôster, quanto nas comunicações orais), será atribuída Menção Honrosa aos trabalhos de 

destaque.  

A Menção Honrosa atribuída aos Trabalhos de destaque não implica e não se 

caracteriza como uma premiação ou recompensa econômica ou financeira pelo Evento, 

sendo outorgada apenas a emissão de Certificado de Honra ao Mérito para fins de 

reconhecimento dos Trabalhos de Destaque. 

Os participantes devem indicar no ato da submissão o interesse em participar do 

Concurso de Premiação de Menção Honrosa aderindo a todas as regras estabelecidas pela 

Comissão Organizadora do evento. 

Os critérios de atribuição da Menção Honrosa dos trabalhos são definidos pela 

Comissão Científica da VI JoGAAm, considerando-se as contribuições advindas no 

trabalho: contribuições científicas, tecnológicas, técnicas, socioambientais; abordagens 

inéditas e/ou inovadoras; resultados relevantes e impactantes; apresentação ou exposição 

de destaque. 

Os Coordenadores de cada Sessão Temática de Apresentação dos Trabalhos (Oral 

e Painel) procederão aos procedimentos de análise dos critérios, atribuição e indicação da 

Menção Honrosa aos Trabalhos apresentados. 

 O resultado final das atribuições de Menção Honrosa aos Trabalhos de destaque é 

irrecorrível, ficando a avaliação à critério da Comissão Organizadora da VI JoGAAm. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o e-mail específico da Comissão 

Científica de Trabalhos da VI Jornada de Gestão e Análise Ambiental 

(cci.jogaam@gmail.com). 


