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29 e 30 de agosto de 2013 

Complexo das Comissões da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará 

Fortaleza-CE 

 

CHAMADA DE TESES CIENTÍFICAS 

 

Durante da realização do “I Simpósio de Resíduos Sólidos e Políticas Públicas: Diálogos 

entre Universidade, Poder Público e Empresa”, serão apresentadas teses previamente 

selecionadas pelo Comitê Científico do evento e que serão posteriormente publicadas em anais 

na forma digital e disponível no site do GPDA/UFSC e do Grupo de Tributação Ambiental da 

UFC. 

 

I - EIXOS TEMÁTICOS 

 

1. Política Nacional de Resíduos Sólidos: potencialidades, desafios e sua repercussão nos 

Estados e Municípios; 

2. Resíduos Sólidos, Educação Ambiental e Inclusão Social; 

3. Instrumentos Fiscais e Econômicos na Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

4. Resíduos Sólidos, Aproveitamento Energético e Mudanças Climáticas; 
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5. Gerenciamento Empresarial de Resíduos: Responsabilidade Compartilhada, Logística 

Reversa, Embalagens e Consumo Sustentável.  

 

II – NORMAS PARA APRESENTAÇÃO FORMAL 

 

■ Os textos devem ser digitados em Word for Windows;  

■ Teses em português, 15 laudas no máximo (incluindo sumário e referências); 

■ Folha de tamanho A4; 

■ Fonte Times New Roman 12 (nas citações diretas acima de 3 linhas, usar tamanho 10, 

com recuo de 4 cm da margem); 

■ Margens superior e esquerda em 3 cm; 

■ Margens inferior e direita em 2 cm; 

■ Espaçamento entrelinhas 1,5 cm; 

■ Parágrafos de 1,5 cm da margem; 

■ Citações: SISTEMA AUTOR-DATA [ex.: (BENJAMIN, 2007, p. 60)]; 

■ O texto deve apresentar sequência lógica de ideias, de maneira que seja perceptível 

uma introdução ao assunto apresentado, o seu desenvolvimento em tópicos e, por fim, 

considerações finais, constando ainda os seguintes elementos: 

a) Título em negrito, caixa alta, centralizado; 

b) Indicação do eixo temático (Times New Roman 10, espaço simples, alinhar texto à 

direita); 

c) Nome do/s autor/es (MÁXIMO 2 AUTORES, Times New Roman 10, espaço simples, 

alinhar texto à direita); 

d) Em nota de rodapé, referir afiliação institucional, atuação profissional e titulação 

acadêmica; 
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e) Subtítulos em negrito, em letra minúscula, numerados de forma progressiva (Obs.: não 

numerar introdução, considerações finais e referências); 

f) Sumário indicando as principais partes ou seções do artigo (Times New Roman 10, 

espaço simples). Ex.: 

Sumário: Introdução; 1. Aspectos técnicos da Política Nacional de Resíduos Sólidos; 1.1 

Considerações gerais; 1.2 Princípios; 1.3 Instrumentos; 1.3.1 Instrumentos econômicos; 1.3.2 

Logística reversa; 1.3.3 Coleta seletiva; 2. Resíduos Sólidos Urbanos; 2.1 Características; 2.2 

Reciclagem e o catador; 2.2.1 Considerações do catador de material reciclável; 2.2.2 Entre 

Associações e Cooperativas; 2.2.3 Inclusão social do catador: desafios e perspectivas; 3. 

Considerações finais; Referências bibliográficas. 

g) Considerações finais; 

h) Referências. 

■ Para aspectos não referidos nestas regras, observar as regras da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas); 

■ Envio das teses: até 04 de agosto de 2013;  

- As teses devem ser remetidas por meio eletrônico, em formato Word for Windows, por 

meio do e-mail do evento: gpda.ufc.simposio@gmail.com, juntamente com a ficha de inscrição 

de tese, disponibilizada no site, devendo, obrigatoriamente, no assunto do e-mail constar 

“INSCRIÇÃO TESE”. A confirmação do recebimento das teses será feito por e-mail do GPDA.   

■ Divulgação do resultado: 11 de agosto de 2013.  

 

III - NORMAS PARA APRESENTAÇÃO ORAL 

 

■ O pesquisador (ou seu coautor) terá 10 (dez) minutos para exposição de sua tese, 

sendo-lhe conferido 05 (cinco) minutos para perguntas e 05 (cinco) minutos para réplica; 

■ Serão disponibilizados computador e data show para as apresentações das teses; 
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■ Para esclarecimentos adicionais, contatar a Comissão Organizadora do Simpósio: 

gpda.ufc.simposio@gmail.com. 
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