
 
 

I CONGRESSO INTERINSTITUCIONAL DE MEIO AMBIENTE E 

AGROECOLOGIA – I CIMAA 

 

TEMA: DESAFIOS E OPORTUNIDADES DA SOCIEDADE SUSTENTÁVEL 

Público Participante: Agricultores, Pecuaristas, Gestores de Atividades Rurais, Técnicos, 

Professores, Estudantes, Pesquisadores, Integrantes de Movimentos Sociais. 

 

I. DATA E LOCAL 

O I CONGRESSO INTERINSTITUCIONAL DE MEIO AMBIENTE E AGROECOLOGIA 

será realizado no Centro Universitário Luterano de Manaus, localizado na Avenida Carlos 

Drummond de Andrade, 1460 - Conjunto Atílio Andreazza - Japiim - CEP 69077-730 - Manaus/AM, 

nos dias 06 e 07 de dezembro de 2017, das 14h00 às 22h00. 

 

II. INTRODUÇÃO 

O I CONGRESSO INTERINSTITUCIONAL DE MEIO AMBIENTE E AGROECOLOGIA 

– I CIMAA teve origem na necessidade de integração identificada por alunos do curso de Engenharia 

Ambiental, bem como dos demais cursos do Centro Universitário Luterano de Manaus, relacionados 

com as temáticas meio ambiente e agroecologia. O evento tem o objetivo de realizar discussões entre 

Secretarias, Organizações, Entidades e Instituições, promovendo assim maior integração, debates, 

questionamentos e contribuições para a comunidade acadêmica, nas questões ambientais. 

A primeira versão do Congresso será constituída por uma parceria entre o CEULM, a 

SEPROR, Institutos e outras Secretarias. Com as diferentes parcerias, espera-se a inserção de 

diferentes olhares a fim de beneficiar toda a comunidade, com a expectativa da participação de um 

público variado de agricultores, pecuaristas, gestores de atividades rurais, técnicos, professores, 

estudantes, pesquisadores e integrantes de movimentos sociais, que serão os protagonistas nos 

diálogos multidisciplinares numa ecologia de saberes, para a construção de aprendizagens por parte 

de todos, quando cada um apresentará seus próprios pontos de vista, realidades, crenças e visão de 

mundo. 

O Congresso será desenvolvido no sentido de discutir meio ambiente e agroecologia, 

temáticas relevantes tanto na academia quanto na preparação dos futuros egressos, levando em conta 

a crescente preocupação global com o meio ambiente e a produção de alimentos sem danos ao meio 

ambiente; por isso, a necessidade de repensar e modificar a forma de exploração dos recursos 



 
naturais, pela sociedade, atualmente considerando os danos causados ao ambiente como 

externalidades. E desse modo, a programação estará voltada para as questões regionais, objetivando o 

desenvolvimento sustentável regional. 

Durante a realização das atividades, o público participante terá a oportunidade de atualizar e 

complementar sua formação acadêmica e científica por meio de palestras, minicursos e oficinas que 

serão oferecidos em diferentes áreas de conhecimento, além de apresentação de trabalhos nas 

modalidades oral e pôster, com o intuito de socializar e fortalecer trabalhos acadêmicos e possíveis 

colaborações entre as instituições participantes. Haverá também uma feira de produtos agrícolas, 

onde serão comercializados produtos regionais; e estandes das Instituições parceiras no evento com 

serviços e produtos que contemplarão as temáticas. 

 

III. TEMÁTICAS 

As temáticas seguem o interesse principal do I CIMAA, voltando os olhares para as questões 

do campo, onde se destacam as oportunidades diante de um cenário de desemprego e desgaste 

financeiro das cidades. Os trabalhos a serem enviados ao evento devem estar ligados a uma das 

temáticas abaixo: 

1. Agroecologia 

O objetivo é discutir as formas de produção de alimentos no Brasil, valorizando a 

agroecologia e a agricultura familiar como estratégia para garantir a segurança alimentar e promover 

o desenvolvimento sustentável.  

2. Meio Ambiente 

O objetivo é discutir as questões ambientais em prol da melhoria da qualidade de vida e do 

meio ambiente. 

3. Políticas Públicas 

O objetivo é discutir as políticas públicas que visem a conservação do meio ambiente e a 

sustentabilidade de projetos que não agridam o ambiente. 

 

IV. OBJETIVOS 

- Geral: 

Realizar um evento científico e cultural dentro de um espaço de aprendizagem coletiva, por 

meio do compartilhamento de conhecimentos e experiências que promovam a sustentabilidade local e 

global. 

- Específicos: 



 
i) Disseminar conhecimentos, experiências e métodos de construção do conhecimento 

oriundos da pesquisa científica clássica e das inovações sociais; 

ii) Discutir temas relacionados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável; 

iii) Instigar os participantes para suscitar a reflexão e a construção de conhecimentos e 

valores pertinentes às sociedades sustentáveis; 

iv) Discutir e trocar experiências sobre ensino, pesquisa e extensão relacionadas ao meio 

ambiente a partir de diferentes enfoques e abordagens; 

v) Promover discussões sobre práticas agroecológicas, agricultura tradicional e 

desenvolvimento regional; 

vi) Promover este evento como espaço fundamental para as discussões ambientais e 

agroecológicas no estado. 

 

V. CONTEÚDOS CURRICULARES 

Os temas a seguir enunciados terão como foco o atendimento às necessidades de sociedades 

sustentáveis: agricultura familiar; segurança e saúde alimentar; conceitos e indicadores de 

sustentabilidade; logística reversa; pesquisa; educação; crédito; legislação ambiental; políticas 

públicas; viabilidade socioambiental e econômica; economia ecológica, beneficiamento de produtos 

agroflorestais; mercado justo e certificação; e construção do conhecimento. 

 

VI. TIPO DE EVENTO 

Periodicidade: Periódico (anual) 

Abrangência: Regional 

Escopo do evento: Eventos de massa – abertos ao grande público 

 

VII. MODALIDADES 

O I CIMAA criará oportunidades para que alunos e profissionais apresentem trabalhos 

desenvolvidos nas áreas abrangidas pelo item V deste Edital. A modalidade de apresentação pode ser 

oral ou pôster. 

Os 20 (vinte) melhores trabalhos aprovados serão apresentados em formato oral, os demais 

trabalhos aprovados em modalidade pôster. 

- Formas de Apresentação: 

1) Pôster: 

Ao lado do Pôster com horário marcado para apresentação à comissão de avaliação. 



 
2) Oral: 

Power Point. O apresentador terá de 15 a 20 minutos para expor seu trabalho e 5 a 15 minutos 

para arguição. 

 

 

- Horários das Apresentações: 

Os horários serão distribuídos de acordo com a oferta e demanda de trabalhos a serem 

expostos e apresentados, bem como outras atividades a serem disponibilizados. 

 

- Elaboração dos Resumos: 

 O resumo, em português, é um texto escrito em parágrafo único, cujo conteúdo deve 

revelar: introdução, metodologia, resultados e discussões e conclusões, mas não se devem indicar 

estes itens como subtítulos dentro do texto. 

 O resumo deve conter entre 1 a 3 páginas. 

 O título do trabalho e o nome dos autores deverão ser indicados em campos próprios, 

não fazendo parte do texto. 

 Em formato (A4, fonte Times New Roman, tamanho 12, alinhamento justificado, 

espaçamento 1,5 entre linhas, margens superior e esquerda com 3 (três) cm e inferior e direita com 2 

(dois) cm; 

 Conter título em português, fonte Times New Roman, tamanho 14, alinhamento 

centralizado e negrito; 

 Conter no mínimo 01 (uma) e no máximo 03 (três) palavras-chave na língua 

portuguesa; 

 Devem obedecer às normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - 

ABNT. 

 O desrespeito a estas normas acarretará a imediata desclassificação do trabalho 

submetido. 

 

- Informações Sobre os Pôsteres: 

Os pôsteres são painéis auto explicativos e devem ser elaborados em lona e de acordo com as 

seguintes características, sob pena de não serem apresentados: 

 Dimensões do painel: 

 Altura: 1,00 m 



 
 Largura: 0,80 m 

Pôsteres em dimensões diferentes das acima indicadas não serão autorizados, pois 

estarão interferindo a colocação de outros colegas. 

 

 

– Conteúdo do Pôster: 

Cabeçalho, em destaque: título do trabalho, nome do (s) autor (es), Instituição, Campi e 

Curso a que pertence (m). 

1. Introdução 

2. Objetivos 

3. Metodologia 

4. Resultados e Discussões 

5. Conclusão (se houver) 

6. Referências 

Obs.: O conteúdo do pôster deverá ser impresso de forma resumida, pois deve conter apenas 

as informações essenciais. 

 

VIII. INSCRIÇÕES 

Período e procedimentos: 21 de novembro de 2017 a 04 de dezembro de 2017. 

As inscrições de trabalhos na Mostra serão realizadas pelo site www.eventos.ulbra.br. 

 

IX. DO ACEITE DOS TRABALHOS 

Os trabalhos aprovados para apresentação oral e pôster receberão um email de confirmação ao 

qual deve ser cadastrado no ato da inscrição. 

 

 

 

Cordialmente, 

Comissão Organizadora 


