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EDITAL PARA INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO DE RESUMOS SIMPLES AOS VIII 
SEMINÁRIO INTEGRADOR DAS LICENCIATURAS EM EDUCAÇÃO DO 

CAMPO E III SEMINÁRIO DE AGROECOLOGIA 
 

“Ancestralidade, Educação e Inovação: formando e reconhecendo saberes na 
Amazônia Paraense” 

 
O presente Edital visa fornecer informações pertinentes às inscrições de participantes 
do público em geral aos VIII Seminário Integrador das Licenciaturas em Educação do 
Campo e III Seminário de Agroecologia. Além de informar que a submissão de resumos 
simples é destinada, exclusivamente, a estudantes de graduação (e professores 
vinculados) dos cursos de Licenciatura em Educação do Campo e Tecnologia em 
Agroecologia, ofertados pela Faculdade de Formação e Desenvolvimento do Campo 
(FADECAM), da Universidade Federal do Pará, Campus Abaetetuba. 
 
 
1 DA INSCRIÇÃO 

 
As inscrições para participação no evento deverão ser realizadas no período de 31 de 
outubro a 23 de novembro de 2022, até às 23h59min, através do link 
https://www.even3.com.br/viii-seminario-integrador-de-licenciatura-em-educacao-do-
campo-e-iii-seminario-de-agroecologia-288715 . Para a inscrição será cobrado o valor 
de R$15,00 (quinze reais). O pagamento poderá ser feito via pix ou cartão de crédito, 
sendo estas opções disponibilizadas no ato da inscrição na plataforma Even3, a ser 
acessada pelo link acima. Após a confirmação do pagamento de inscrição o(a) 
participante já estará credenciado(a) no evento. 
 
A submissão dos trabalhos deverá ser realizada através do envio do resumo simples, em 
formato de texto (.doc ou .docx), para o e-mail: silec8sa3@gmail.com, dentro do período 
de inscrição do evento. O resumo simples precisará seguir rigorosamente as normas do 
item 2 deste documento e do modelo/template anexo. 
 
Mesmo enviando o trabalho para o e-mail de submissão, o(a) participante deverá fazer 
sua inscrição pelo site dentro do período determinado. 
 
 

https://www.even3.com.br/viii-seminario-integrador-de-licenciatura-em-educacao-do-campo-e-iii-seminario-de-agroecologia-288715
https://www.even3.com.br/viii-seminario-integrador-de-licenciatura-em-educacao-do-campo-e-iii-seminario-de-agroecologia-288715
mailto:silec8sa3@gmail.com
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2 NORMAS PARA OS RESUMOS 
 
Todo trabalho submetido ao evento deve ser inédito e original.  
 
Para efeitos de organização do evento, os(as) autores(as) devem optar por um dos 
seguintes Grupos de Trabalho (GTs) para submissão de cada resumo. 
Grupo de 
Trabalho 

Ementa Professores(as) 
Responsáveis 

O conhecimento 
tradicional sobre 
os usos dos óleos 
(fixos e essências) 
e das plantas 
medicinais 
aromáticas na 
Amazônia 
Tocantina 

A plantas medicinais aromáticas e os óleos 
(essenciais e fixo) são amplamente utilizados 
na medicina popular, conhecimentos 
transmitidos oralmente de geração em geração, 
conforme os costumes e a cultura de cada 
localidade. Dessa forma, o GT visará entender 
qual a relevância dos usos das plantas 
medicinais aromáticas e dos óleos (fixo e 
essencial) no cuidado com a saúde e prevenção 
de doenças.  

Ronaldo e 
Benedito 

Interfaces entre os 
saberes locais e os 
saberes 
científicos: 
interações para 
um diálogo 
necessário 

A partir de estudos de caso, identificar a 
diversidade de saberes locais existente na 
Amazônia (em grupos denominados como 
agricultores familiares, ribeirinhos, 
comunidades quilombolas e indígenas), e suas 
influências mútuas; e analisar o papel dos 
saberes locais nas ações de desenvolvimento, 
enfocando as tentativas de formalização e 
mobilização desses conhecimentos para o 
necessário diálogo com os saberes científicos 
introduzidos por agentes de desenvolvimento 
rural, assistência técnica e suas instituições. 

Francinei 

Manejo de 
Agroecossistemas 
inovação, 
mercados e 
sustentabilidade 

São incentivados resumos que discutam 
práticas produtivas relacionadas aos 
subsistemas de cultivo, criação e extrativistas 
empreendidas nos manejos dos 
agroecossistemas. Também são bem-vindos 
textos de diagnósticos que corroborem para 
reflexões sobre processos de organização e 
gestão da produção no campo e de inovações 
técnicas, agroecológicas e/ou ambientais que 
dialoguem com os saberes dos Povos 
Comunidades Tradicionais e Agricultores(as) 
Familiares em suas mais diversas categorias.  O 

Juliana, Roberta 
e Ricardo 
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GT pretende debater também temas como 
comercialização, acesso a mercados e 
organização das cadeias da 
sociobiodiversidade. 

Cultura Material e 
Imaterial: 
Diálogos 
necessários a 
formação dos 
sujeitos do Campo 
no estuário do 
Baixo Tocantins 

Como sabemos os saberes, fazeres, artes e 
imaginários, relacionados ao patrimônio 
cultural das populações tradicionais da 
Amazônia, trazem à tona modos de vida, 
expressões, celebrações, artefatos, habitações e 
formas de fazer, que remetem as 
ancestralidades diversas, seja no que concerne 
sua composição comunitária ou ecológica, 
chegando até nós pelas mãos, narrativas e 
criações de mestres artesãos, rezadores, 
agricultores, ribeirinhos, pescadores, oleiros, 
tecelões e poetas e outros tantos sujeitos, 
oriundos da cultura popular presente no 
mundo rural (ilhas, ramais, estradas e cidades) 
do Baixo Tocantins. Considerando o acervo de 
cultural material e imaterial que vislumbra-se 
nestes territórios; pretende-se neste GT 
problematizar o reconhecimento destes bens 
culturais em meio a formação dos sujeitos do 
campo, num momento em que tais patrimônios 
correm contra o tempo da história. 

Jones e Deusa 

Formação de 
professores do 
campo, saberes e 
decolonialidade  

Discute as relações entre a formação de 
professores(as) do campo, os saberes docentes 
e a decolonialidade, pensando em novas 
possibilidades para a universidade, assumindo 
a educação do campo na perspectiva da 
desobediência político-epistêmica. Pretende-se 
evidenciar como essas relações tencionam o 
modelo colonial de formação de professores a 
partir das ações desenvolvidas no âmbito do 
Curso de Licenciatura em Educação do Campo. 

Francisca 

A física e 
matemática 
aplicadas à 
Educação do 
Campo e a 
Agroecologia 

O GT receberá trabalhos relacionados ao 
entendimento de corpos imersos ou submersos 
num fluido para cálculo de densidades, 
utilizando material de baixo custo para explicar 
fenômenos ligados a natureza. Além disso, 
também discutirá sobre o uso da Geometria 
Plana e as medidas agrárias aplicadas à 
agricultura.  

Francisco e 
Robson 
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Os resumos simples só deverão ser enviados a Comissão Científica dos VIII Seminário 
Integrador das Licenciaturas em Educação do Campo e III Seminário de Agroecologia 
mediante a avaliação prévia, obrigatória, de um(a) professor(a) orientador(a), dentre 
os(as) listados(as) abaixo. Os resumos deverão ser enviados ao e-mail 
silec8sa3@gmail.com, com cópia obrigatória aos orientadores e orientadoras, que darão 
anuência final para a comissão científica (esta anuência se fará pelo próprio e-mail da 
comissão).   
 

✓ Afonso Welliton de Souza Nascimento 
✓ Benedito de Brito Almeida 
✓ Deusa Maria de Souza 
✓ Eliana Teles Rodrigues 
✓ Francinei Bentes Tavares 
✓ Jacqueline Cunha da Serra Freire 
✓ Jones da Silva Gomes 
✓ José Francisco Silva da Costa 
✓ Joseline Simone Barreto Trindade 
✓ Juliana Cristina de Castro Budel 
✓ Maria Francisca Ribeiro Correa 
✓ Ricardo Eduardo de Freitas Maia 
✓ Roberta Rowsy Amorim de Castro 
✓ Robson André Barata de Medeiros 
✓ Ronaldo Lopes de Souza 
✓ Taynã Zanderly da Silva Pereira 
✓ Yvens Ely Martins Cordeiro 

 
Para submissão, os resumos simples devem obedecer às seguintes normas, bem como 
serem redigidos no modelo/template anexo a este edital: 
 

✓ Idioma: Português do Brasil; 
✓ Espaçamento: simples (1,0 pt entre linhas); 
✓ Tamanho do papel: A4; 
✓ Tamanho das margens: 2,5 cm para todas as margens; 
✓ Fonte: Times New Roman, tamanho: 12 pt; 
✓ Corpo do texto do resumo: Justificado em um único parágrafo; 
✓ Título: preferencialmente até 20 palavras, centralizado e negrito; 
✓ Número de palavras do resumo: mínimo de 250 e máximo de até 300;  
✓ Palavras-chave: até 5 palavras-chave, separadas por ponto e vírgula (;);  
✓ Número de autores(as) por resumo: até 5 autores(as) mais o(a) orientador(a); 
✓ Cada participante poderá inscrever até dois resumos simples como primeiro(a) 

autor(a) e até cinco trabalhos como coautor(a), isto é, um total máximo de sete 
trabalhos; 

mailto:silec8sa3@gmail.com
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✓ No resumo deve constar, logo abaixo do título e antes dos nomes dos(as) 
autores(as), o nome do Grupo de Trabalho (GT) ao qual o texto vai ser submetido. 

 
 
3 APRESENTAÇÃO DOS RESUMOS SIMPLES 
 
As apresentações dos resumos durante o evento só serão agendadas pela Comissão 
Científica após o recebimento de todos os resumos e, posteriormente, mas antes do 
evento, informadas aos autores(as) para que organizem suas apresentações.  
 
Todos os resumos submetidos serão apresentados em forma oral. 
 
As apresentações terão o tempo o máximo de 15 minutos por resumo, e deverão ser 
feitas em PDF ou Power Point. 
 
A apresentação do resumo poderá ser realizada por qualquer/quaisquer participante 
[autor(a) ou coautor(a)], sendo que o nome do(a) apresentador(a) deverá ser informado 
à Comissão Científica do evento com antecedência. Do mesmo modo, será solicitado aos 
autores e as autoras que apresentarão os resumos, o envio, por e-mail, da apresentação 
do resumo. Em ambos os casos, os prazos de antecedência para o envio do que é 
solicitado, serão definidos e informados aos autores (as) pela Comissão Científica. 
   
O recebimento do certificado de apresentação do resumo estará condicionado a 
apresentação deste por pelo menos um(a) dos(as) autores(as). 
 
O certificado de apresentação do trabalho será emitido, após o evento, em data a ser 
definida pela Comissão Científica.  
 
 
Atenciosamente,  
Comissão Científica. 

 
 
 

ENDEREÇO  
Comissão Organizadora. 

VIII Seminário Integrador das Licenciaturas em Educação do Campo e III Seminário de 
Agroecologia.  

Universidade Federal do Pará – Campus de Abaetetuba. 
Rua Manoel de Abreu, s/nº - Mutirão, Abaetetuba - PA, 68440-000. 

Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pelo endereço eletrônico: 
silec8sa3@gmail.com 

mailto:silec8sa3@gmail.com
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ANEXO I 

 

TÍTULO DO RESUMO  

 

 

GT: para indicação do Grupo de Trabalho, consulte a lista no edital. 

 

 

Nome completo dos(as) autor(as)1 

Orientador(a): Nome do(a) orientador(a)2 

 

 

O resumo deve ter entre 250 e 300 palavras, ser formatado na fonte Times New Roman, 

tamanho 12, espaçamento simples entre linhas, alinhamento justificado, sem recuo de 

parágrafo. A redação do resumo deve contemplar a seguinte lógica de exposição do conteúdo: 

objetivo(s), metodologia (ou material e métodos), resultados, com alguma brevíssima 

discussão, e considerações finais ou conclusões. Como o resumo simples é um texto direto, 

títulos e subtítulos como: “metodologia”, “resultados e discussão”, etc., não devem ser 

citados. Logo, para facilitar a disposição do conteúdo recomenda-se usar expressões como: 

“este resumo tem como objetivo”, “o objetivo desse trabalho é”, ..., “A metodologia utilizada 

foi”, “os materiais e métodos adotados foram”, ..., “como principais resultados destacam-

se...”, “os dados coletados mostraram que...”, etc. A redação deve obedecer, obrigatoriamente, 

a formatação do presente modelo, portanto, utilize este arquivo para a formatação do resumo, 

substituindo título, nomes, texto e palavras-chave.  

 

Palavras-chave: até 5 palavras-chave, separadas por ponto e vírgula (;). Exemplo: 

Agroecologia; Educação do Campo; Formação Educacional; Sustentabilidade; 

Desenvolvimento Local. 

 

 
1 Filiação dos(as) autores(as). Ex.: Discentes do Curso de...., Universidade Federal do Pará, Campus Abaetetuba. 
2 Filiação do(a) orientador(a). Ex.: Professor(a) da Faculdade de Formação e Desenvolvimento do Campo, 

Universidade Federal do Pará, Campus Abaetetuba. 


