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ANAIS DO CONGRESSO ESTADUAL DE PREVENÇÃO DOS EFEITOS DA 

ESTIAGEM NO NORTE E NOROESTE FLUMINENSE  

POR UMA AÇÃO INTEGRADA E CONTÍNUA 

  

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

1. DA MISSÃO 

1.1 Reunir e integrar especialistas, nas áreas sociais, agrotécnicas, ambientais e de 

proteção civil, para uma discussão multidisciplinar, com visões técnico-

científicas, sobre o problema que assola as regiões do norte e noroeste do 

estado do Rio de Janeiro, em respeito ao desastre da estiagem.  

1.2 Suscitar o debate sobre as causas que levaram, ou agravaram o problema do 

desastre da estiagem, aumentando o empobrecimento das comunidades, os 

prejuízos e danos na cultura do agronegócio e das grandes perdas, de diversas 

nascentes, agravando a situação de vulnerabilidade no meio ambiente e da 

sustentabilidade na região, evento este até então pouco estudado. 

 

2. DA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

2.1 Os trabalhos submetidos na modalidade de artigos completos deverão ser 

redigidos em português, espanhol ou inglês, conforme instruções no modelo de 

artigo completo (Anexo III). 

2.2 O trabalho apresentado deve se configurar como contribuição original e 

preferencialmente inédita, não devendo estar submetido ao mesmo tempo à 

avaliação para publicação em outro periódico. Os textos que não se 

caracterizarem como inéditos, devem constar, ao seu término, o meio de 

divulgação com data, volume, número e páginas. 
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2.3 Os trabalhos deverão ser enviados em .doc ou .docx para o e-mail 

cbhbaixops@agevap.org.br até o dia 31/08/2018 para que possam ser 

avaliados. 

2.4 Os trabalhos aprovados serão expostos no evento, através de Pôster (Anexo II), 

e o autor fará uma apresentação oral, podendo utilizar o projetor de multimídia 

como auxílio. 

2.5 O Pôster deverá ser confeccionado nas dimensões de 0,90x1,20m. 

2.6 O autor poderá configurar o layout do Pôster conforme desejar, no entanto, 

deverá utilizar o cabeçalho do Congresso e a formatação para o título e nomes 

dos autores, conforme Anexo II. 

2.7 Os autores deverão arcar com todos e quaisquer custos inerentes à inscrição e 

apresentação do trabalho. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba do 

Sul e Itabapoana (CBH-BPSI) não patrocinará a impressão de pôsteres e 

qualquer outra despesa do autor inscrito e aprovado no evento. 

2.8 O trabalho deverá permanecer exposto na forma de pôster durante todo o 

evento. 

2.9 Em data e horário a serem definidos pela comissão científica, um dos autores 

deverá realizar apresentação oral do trabalho, com uma duração de 15 minutos. 

2.10 O apresentador deverá ser necessariamente um dos autores do trabalho. 

  

3. DAS PUBLICAÇÕES 

3.1 O autor que tiver seu trabalho aprovado receberá um certificado que também 

será divulgado e arquivado nos anais do evento. 

3.2 Ao submeter seu trabalho o(s) autor(es) estará(ão) automaticamente autorizando 

o CBH-BPSI a utilizar a obra de sua autoria, em publicação impressa, digital, 

internet, CD-ROM, em seus veículos institucionais e documentos editados, ou 

em qualquer outra mídia. 
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4. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

4.1 Todos os trabalhos submetidos ao CBHBPSI para apresentação serão 

selecionados pela Comissão Científica com base em pareceres emitidos por 

pareceristas ad hoc, que avaliarão os trabalhos considerando o seu mérito 

científico, de acordo com os seguintes critérios: 

a) Relevância do trabalho para o Congresso; 

b) Pertinência do trabalho em relação ao Eixo Temático proposto; 

c) Profundidade da análise; 

d) Conteúdo: fundamentação teórico-metodológica e contribuição para a 

produção do conhecimento na área específica originalidade do tema; 

e) Qualidade linguística: clareza e correção na comunicação; 

f) Coerência no desenvolvimento e na organização do texto; 

g) Apresentação do trabalho, das citações de transcrições, notas e 

observações, e da forma correta de referenciar as fontes e as bibliografia 

consultadas. 

 

5. DA DESCLASSIFICAÇÃO 

5.1 Os trabalhos inscritos serão desclassificados automaticamente nos seguintes 

casos: 

a) Não observância de qualquer das exigências do regulamento, bem como o 

não cumprimento do modelo indicado; 

b) Trabalho científico abaixo de 15 páginas ou acima de 20 páginas; 

c) Identificação de plágio; 

d) Ausência de resumo em português, inglês e/ou espanhol e palavras chave 

em português, inglês e/ou espanhol; 

e) Não comparecimento do autor no horário de sua apresentação; 
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f) Não apresentação do Pôster no evento, conforme modelo. 

 

6. DOS RESULTADOS 

6.1 Os resultados dos trabalhos selecionados serão divulgados até o dia 07 de 

setembro de 2018, na página do Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana 

(http://www.cbhbaixoparaiba.org.br/). 


