II EPEA

Encontro “Pesquisa em Educação A m biental”
2ª Circular
Local:U niversidade Federalde São Carlos
Período:27 a 30 de julho de 2003
O rganização:U FSCar - U N ESP/Rio Claro - U SP/Ribeirão Preto
O bjetivos:
•

Identificar e analisar as tendências e perspectivas da produção
científica sobre Educação A m biental(EA );

•

Criar espaços de apresentação e debate de relatos de pesquisa em
EA ;

•

D ar continuidade ao levantam ento do estado da arte da pesquisa em
Educação A m biental no país e suas perspectivas, iniciado no I EPEA ,
realizado em Rio Claro,em Julho de 2001.

•

Identificar possibilidades teórico-m etodológicas significativas para
as pesquisas relacionadas com a Educação A m biental, bem com o as
prioridades que possam orientar os esforços e investim entos na área.

A tividades: apresentação de trabalhos de investigação em EA ;
conferências,m esas redondas,grupos de trabalhos sobre tem as e linhas de
investigação em EA .
D ata lim ite para envio de trabalhos: até 10 de m arço de 2003.
Instruções para envio do trabalho para ser analisado pela com issão
científica: O s trabalhos deverão ser enviados em versão resum o contendo de
350 a 400 palavras (para publicação im pressa no caderno de resum o) e versão
integralcom um a extensão m áxim a de 15 páginas (para publicação em CD -Rom ).
O s trabalhos deverão ser inéditos e restringir-se unicam ente a relatos de
pesquisas, concluídas ou em desenvolvim ento, na form a de artigos relativos a
pesquisas de cam po, bibliográficas ou análises e ensaios críticos. N ão serão
aceitos projetos de pesquisa, que não apresentem resultados, ainda que
prelim inares. A com unicação de aceite ou não dos trabalhos será feita até
30/05/2003.

N orm as para elaboração do artigo:
(1)

O s textos deverão explicitar claram ente o referencial teóricom etodológico,os objetivos da pesquisa,os procedim entos adotados,
os resultados alcançados,assim com o as análises realizadas:

(2)

O trabalho deve ser redigido em editor de texto M S-W ord for
W indows (qualquer versão), contendo, no m áxim o, 12 páginas no
total (incluindo resum os, referências bibliográficas e im agens de
qualquer tipo), em papel A 4, m argens superior e inferior 2,5 cm ,
m argens esquerda e direita 3,0 cm , fonte Tim es N ew Rom an, letra
tam anho 12, espaçam ento entre linhas de 1,5, alinham ento
justificado;

(3)

Incluir no início do texto um resum o/abstract – em português e em
inglês - de 10 linhas cada um ;

(4)

O trabalho com pleto, incluindo os resum os, deve ser enviado para o
endereço do encontro, em disquete, acom panhado de três cópias
im pressas. Cada disquete deve conter apenas um trabalho (um
arquivo doc e cópia bak) e seu respectivo resum o (em arquivo
separado). A etiqueta de identificação do disquete deve conter o
nom e com pleto do prim eiro autor e o nom e do respectivo artigo.A s
cópias im pressas, por sua vez, devem conter apenas o título do
artigo (sem o nom e do autor) e serem acom panhadas de um a página
de rosto, contendo o título do artigo e o(s) nom e(s) com pleto(s)
do(s) autor(es). O Título deve ser apresentado em negrito, com
todas as letras em m aiúsculas.O (s) nom e(s) do(s) autor(es) deve(m )
aparecer logo em seguida sem separação por ponto ou vírgula,
apenas com a prim eira letra em m aiúscula e com todos os nom es
sublinhados por um traço único. Em seguida apresentar o nom e da
instituição entre parêntesis, com a prim eira letra de cada palavra
em m aiúscula;

(5)

Para um a adequada inserção dos trabalhos nas diferentes Sessões
de Com unicação, indicar três palavras-chaves (evitar a expressão
“educação am biental”);

(6)

N otas ou com entários, caso sejam im prescindíveis, deverão ser
num erados com algarism os arábicos, indicados consecutivam ente,
entre parêntesis no corpo do texto e apresentados ao final do
trabalho,antes das referências bibliográficas;

(7)

Referências bibliográficas devem ser incluídas,em ordem alfabética
ao finaldo trabalho,seguindo as norm as da A BN T;

(8)

Indicar depois das referências bibliográficas o endereço do
prim eiro autor e a fonte de financiam ento,se houver.

** Para a apresentação do trabalho e publicação nos anais o autor do trabalho
deverá estar inscrito no evento, m ediante pagam ento da taxa de inscrição e
preenchim ento da ficha com seus dados pessoais. N o caso de vários autores,
pelo m enos um deverá estar inscrito no evento.
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Valor da Inscrição:
Período de Inscrição

Profissionais e
Pesquisadores
(graduados)

Estudantes
de Graduação

até 27/06

R$ 70,00

R$ 40,00

após 27/06

R$ 100,00

R$ 70,00

Endereço: II EPEA - Encontro Pesquisa em Educação A m biental
D epartam ento de M etodologia de Ensino – U FSCar
A /C Eveli
C.P. 676 – São Carlos - SP
CEP 13565 – 905

(

Fone: (16) 260.8373

e- mail: epea2@power.ufscar.br
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Prof.D r.Luiz Carlos Santana
(U FSCar)
(U N ESP)
Profa.D ra.H aydée T.de O liveira
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