
 

I Jornada Científica 

Chapada dos Veadeiros 

 

O Centro UnB Cerrado (UnB), juntamente com o Polo UAB, e UFG, convidam você a 

participar da I Jornada Científica da Chapada dos Veadeiros, que ocorrerá nos dias 29 e 30 de 

novembro de 2018 em Alto Paraiso de Goiás, GO. 

 

Este será um espaço para apresentação de trabalhos concluídos ou fase de conclusão 

pesquisa, ensino e extensão, conduzidos por alunos de graduação (graduados) ou pós-graduação 

realizados na região da Chapada dos Veadeiros e Cerrado. Nosso intuito é fomentar um ambiente 

de integração e intercâmbio de conhecimentos e visões entre as diferentes áreas de 

conhecimento, os discentes, docentes, gestores e a população em geral. 

A programação prevê no dia 29, apresentações relacionadas à administração pública e 

licenciaturas em história, biologia e matemática. No dia 30, ocorrerão apresentações 

relacionadas à área socioambiental e educação do campo. Serão apresentações orais, com auxílio 

de slides e duração de 15 minutos. Submeta seu trabalho e divulgue para colegas potencialmente 

interessados.  

 

Aos candidatos à apresentação, pedimos que submetam uma breve ficha de inscrição e 

resumo seguindo o modelo abaixo, prorrogadas até o dia 19 de novembro de 2018 e estejam 

atentos à necessidade de correções a partir do dia 20 de novembro de 2018. 

Aos participantes como ouvintes do evento, as inscrições estarão abertas via SIEX 

(Sistema Interno da Universidade de Brasília) em link a ser divulgado oportunamente até o dia 29 

de novembro de 2018. 

 

Para demais informações, entre em contato com o Centro UnB Cerrado através do e-mail: 

epcv.unbcerrado@gmail.com ou os telefones: (61) 3107-2239 ou (62) 34461710. 

 

 

Contamos com a sua presença! 

 



 

 

 

 

Titulo (Arial 15 Bold) 

Autor1, Autor2 e  Autor3 (Arial 11 pt, indicar autor correspondente) 

1 Formação, Instituição, Endereço, Email, telefone (Times New Roman 9 pt) 

2 Formação, Endereço, Email, telefone  (Times New Roman 9 pt) 

3 Formação, Endereço, Email, telefone  (Times New Roman 9 pt) 

 

Corpo do texto: Times New Roman 12 pt, espaçamento 1,5 entre linhas, 

com alinhamento das margens justificada. Corpo do texto: Times New Roman 12 pt, espaçamento 

1,5 entre linhas, com alinhamento das margens justificada. Corpo do texto: Times New Roman 12 

pt, espaçamento 1,5 entre linhas, com alinhamento das margens justificada. Corpo do texto: Times 

New Roman 12 pt, espaçamento 1,5 entre linhas, com alinhamento das margens justificada. Corpo 

do texto: Times New Roman 12 pt, espaçamento 1,5 entre linhas, com alinhamento das margens 

justificada. Corpo do texto: Times New Roman 12 pt, espaçamento 1,5 entre linhas, com 

alinhamento das margens justificada. Corpo do texto: Times New Roman 12 pt, espaçamento 1,5 

entre linhas, com alinhamento das margens justificada. 

Corpo do texto: Times New Roman 12 pt, espaçamento 1,5 entre linhas, 

com alinhamento das margens justificada. Corpo do texto: Times New Roman 12 pt, espaçamento 

1,5 entre linhas, com alinhamento das margens justificada. Corpo do texto: Times New Roman 12 

pt, espaçamento 1,5 entre linhas, com alinhamento das margens justificada. Corpo do texto: Times 

New Roman 12 pt, espaçamento 1,5 entre linhas, com alinhamento das margens justificada Corpo 

do texto: Times New Roman 12 pt, espaçamento 1,5 entre linhas, com alinhamento das margens 

justificada. Corpo do texto: Times New Roman 12 pt, espaçamento 1,5 entre linhas, com 

alinhamento das margens justificada. Corpo do texto: Times New Roman 12 pt, espaçamento 1,5 

entre linhas, com alinhamento das margens justificada. Corpo do texto: Times New Roman 12 pt, 

espaçamento 1,5 entre linhas, com alinhamento das margens justificada. Corpo do texto: Times 

New Roman 12 pt, espaçamento 1,5 entre linhas, com alinhamento das margens justificada. Corpo 

do texto: Times New Roman 12 pt, espaçamento 1,5 entre linhas, com alinhamento das margens 



 

justificada. Corpo do texto: Times New Roman 12 pt, espaçamento 1,5 entre linhas, com 

alinhamento das margens justificada. 

 

Palavras chave: palavra, palavra, chave, chave, palavra, palavra (Times New Roman 11) 

 

Ficha de Inscrição 

 

Nome do projeto de pesquisa: 

Formato do projeto de pesquisa: (    ) Slides (    ) Vídeo 

Nome completo dos autores: 

CPF dos autores: 

Cidade e UF dos autores: 

E-mail dos autores: 

Telefone (e DDD) dos autores: 

(    ) Interesse em receber convite dos futuros eventos? 

 


