
 
 

 
 

VII ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

PESQUISA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL:  

problematizando a temática ambiental na sociedade 

contemporânea. 
 

Objetivos: 
- Refletir sobre as relações entre a temática ambiental e o campo da pesquisa em 
educação ambiental. 
- Discutir as implicações da temática ambiental, compreendida como problema na 
sociedade contemporânea, para os processos de produção de conhecimento no 
campo da educação ambiental. 
- Analisar experiências de pesquisas em educação ambiental e as relações que têm se 
estabelecido entre questões suscitadas pela temática ambiental para a sociedade 
contemporânea e os processos de produção de conhecimento para a educação e 
educação ambiental. 
 

Período: 07 a 10 de julho de 2013. 
 

Local: Instituto de Biociências – UNESP – campus de Rio Claro 
 

Atividades: Apresentação de trabalhos de pesquisa em EA, conferências, mesas 
redondas, Grupos de Discussão de Pesquisa (GDP). 
 

Período de Inscrição: 21 de janeiro a 10 de junho  
 

Período de envio de trabalhos: 21 de janeiro a 13 de março (a data limite não será 
prorrogada) 
Obs: trabalhos com mais de um autor devem ser encaminhados apenas pelo primeiro 
autor. Todos os autores devem proceder ao pagamento da inscrição no evento, sendo 
que o primeiro autor deverá fazê-lo por ocasião da submissão do trabalho. 
 

Tabela de valores e prazos: 
 

Prazos Estudantes de 
graduação 

Estudantes de Pós-
Graduação e 

professores da 
rede básica de 

ensino 

Demais 
profissionais 

Até 
10/maio/2013 

R$60,00 R$80,00 R$160,00 
 

De 11/maio a 
10/junho/2013 

R$80,00 R$100,00 R$220,00 

 
 



 
 

 
 

Normas para submissão de trabalhos: 
1) Poderão ser encaminhados relatos de pesquisa (em andamento ou concluída) ou 
ensaios teóricos. Não serão aceitos textos apresentados como projetos, revisão 
bibliográfica ou relatos de experiência. 
2) Apenas o 1º autor poderá encaminhar trabalhos, até um limite de 3 trabalhos. Não 
encaminhe trabalhos nos quais é coautor.  
3) Os trabalhos deverão ser encaminhados no formato .doc em dois arquivos 
separados: 
 Arquivo 1: Folha de rosto, com identificação somente do título e autores (.doc) 
 Arquivo 2: Trabalho completo sem identificação dos autores (.doc) 
 

Normas para formatação dos textos: 
Os trabalhos poderão ser escritos em português, espanhol ou inglês. O texto deve 
estar em formato compatível com o Word for Windows, fonte Times New Roman, 
corpo 12, espaço simples, sem espaço entre parágrafos; alinhamento com as margens 
esquerda e direita (justificado) e recuo de 1,25 cm no início de cada parágrafo. O texto 
deve conter até 15 páginas em formato A4 e margens superior, inferior e laterais de 3 
cm. Na primeira página do texto deve constar o título completo do trabalho e 
resumo no idioma em que o trabalho foi escrito, seguido do resumo em inglês - 
abstract - quando não for este o idioma escolhido. Resumo e abstract devem conter 
até 150 palavras. Indicar na sequência três palavras-chave/keywords (nos dois 
idiomas, quando for o caso). Os(s) nome(s) do(s) autor(es) não deve(m) constar no 
texto. No caso de pesquisas empíricas, o resumo deve apresentar brevemente e de 
forma clara os objetivos, a metodologia e os resultados mais importantes. O resumo 
não precisa incluir referências. As palavras-chave e keywords devem refletir da melhor 
maneira possível a temática do estudo. Uma folha de rosto deve ser enviada 
separadamente contendo: i) título do trabalho no idioma em que ele foi escrito; ii) 
afiliação completa de todos os autores (nome completo, formação, cargo e/ou função, 
endereço eletrônico e vínculo institucional - instituição, unidade, departamento, local 
de origem). O autor para correspondência deve ser indicado, na folha de rosto, com 
um asterisco e incluir endereço completo para contato.  
As citações no texto e as referências devem seguir rigorosamente a última versão das 
normas da ABNT. As normas escolhidas devem ser uniformes ao longo de todo o texto. 
Nos casos indicados abaixo, em que a ABNT oferece opções, o trabalho deverá adotar 
as orientações que se seguem: 
 1. As citações devem ser indicadas no texto pelo sistema de chamada autor-
data. Exemplo: Segundo Sobrenome (2000) ou (SOBRENOME, 2000). 
 2. As referências devem aparecer em "Referências" e só devem apresentar 
aquelas que foram citadas no transcorrer do texto. 
 3. O recurso tipográfico itálico deve ser utilizado para destacar o elemento 
título das obras, de acordo com a norma. 
 4. As notas devem ser colocadas no rodapé da página.  
 

Mais informações pelo email: 7epea@epea.tmp.br 
 
 

Profas Dras Rosa Maria Feiteiro Cavalari e Dalva Maria Bianchini Bonotto 
pela comissão organizadora do VII Epea. 
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