
 
 

Rio Branco-Acre, 08 de abril de 2017.  

 

2ª Circular do I FÓRUM EBTT 

 

O I Fórum de Educação, Saúde e Meio Ambiente no Ensino Básico, Técnico e Tecnológico será realizado no 
período de 08 a 10 de Junho de 2017, no Teatro Universitário e Centro de Convenções da Universidade Federal do 
Acre (UFAC), com o endereço: Rodovia BR 364, Km 04, s/n - Distrito Industrial, Rio Branco - AC, 69920-900. 

O evento terá como tema central a construção de saberes.  

 

SUBMISSÃO DE TRABALHOS  

Os trabalhos serão recebidos de 09 de abril a 21 de maio de 2017, no e-mail: resumosforumebtt@gmail.com. Os 
Resumos Expandidos devem seguir as normas anexas a esta circular. 

 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHO  

Os trabalhos poderão ser inscritos em uma das duas categorias: 

a) Apresentações Orais: serão feitas por um ou todos os autores do trabalho. O tempo para cada um dos 
trabalhos, nas sessões, será de 15 minutos de apresentação e 5 minutos de discussão. Haverá projetor de 
mídia disponível para a apresentação.  

* Das submissões para apresentações orais, serão aceitos os 45 melhores trabalhos. Os demais aceitos serão 
remanejados para apresentação de pôster. 

b) Apresentações de Pôsteres: os pôsteres deverão conter a logomarca da instituição de origem, próxima ao 
título. O título deverá ser o mesmo utilizado no trabalho completo enviado e deve ser escrito em letras 
maiúsculas de forma que sejam vistos a três metros de distância. Deverão ser utilizadas letras que permitam 
a leitura a dois metros de distância. O apresentador, obrigatoriamente, deverá estar à disposição para 
esclarecimentos ao público no horário estipulado na programação. Informações sobre a confecção do 
pôster será divulgada na próxima Circular do I FÓRUM EBTT. 

 

Os resumos devem conter o máximo de 10 autores.  

 

Somente os trabalhos aceitos e apresentados durante o evento serão publicados nos anais, em um suplemento 
especial no South American Journal of Basic Education, Technical and Technological, “revista científica 
Qualis B1 na área de Ensino”.  

O modelo da apresentação oral e pôster deve seguir a sequência das normas do Resumo Expandido, em anexo.  

 

 

 

Organização 
Colégio de Aplicação - UFAC 

 


