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Como participar do I Colóquio de Zoologia Cultural da UNIRIO?

1) Inscrição no evento
- Prazo de inscrição: até o dia 08/09/2016 ou até serem atingidos 120 inscritos
(número máximo de participantes do evento).
- A inscrição é individual e intransferível, e aceita somente através do envio, para
o e-mail elidiomar@gmail.com, do nome completo e instituição de origem,
bem como o comprovante de pagamento da taxa de inscrição. Coloque o
assunto do e-mail como “I CZC - inscrição”.
- O número de vagas (120) será preenchido conforme a sequência de
pagamentos dos inscritos.
- Valor da inscrição: R$ 10,00.
- Dados para depósito ou transferência (em conta corrente)
Banco do Brasil
Agência: 0093-0
Conta: 90860-6
Em nome de: Elidiomar Ribeiro da Silva
- Será enviado um e-mail, confirmando a sua inscrição, após a verificação do
depósito ou transferência.

2) Envio de trabalhos (para participantes com inscrição confirmada)
- Prazo de envio: 01/06/2016 - 10/08/2016.
- Os trabalhos para apresentação no I Colóquio de Zoologia Cultural deverão ser
submetidos sob a forma de resumo ou artigo completo, e cada inscrição dará
direito à submissão de até dois trabalhos.
- Pelo menos um dos autores de cada trabalho submetido deverá estar inscrito
no Colóquio.
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autor
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e-mail

lucibncoelho@gmail.com. Coloque o assunto do e-mail como “I CZC –
trabalho”.
- O trabalho deverá ser escrito em PORTUGUÊS, em formato DOC ou DOCX,
folha tamanho A4, margens de 3 cm (superior e esquerda) e 2 cm (inferior e
direita), fonte Arial 12, espaço 1,5, justificado.
- Os trabalhos aceitos serão apresentados sob a forma de pôster e serão
publicados em meio digital após avaliação pela comissão científica.

2.1) Regras para Submissão de trabalhos

RESUMOS
(Somente serão aceitos resumos que não tenham sido submetidos a outros
eventos)
- Composto exclusivamente por texto (não colocar gráficos, tabelas, desenhos
ou fotos).
- Título: Utilizar maiúsculas apenas para a primeira letra do título e para a
primeira letra de nomes próprios.
- Após o título, pular uma linha e incluir autores, com nomes e último sobrenome
por extenso (sobrenomes intermediários abreviados), apenas com as iniciais em
maiúsculo. Na linha de baixo, especificar, de forma abreviada, departamento e
instituição. No caso de diferentes instituições para os autores, correlacionar com
números sobrescritos. Na linha seguinte, incluir o e-mail de contato.
- Após pular uma linha, o texto do resumo deverá ser em parágrafo único e conter
os itens Introdução, Material e Métodos, Resultados e Conclusões, mas sem os
títulos dos itens.
- O resumo não deve conter citações bibliográficas.
- Não colocar palavras em negrito; apenas itálico para os nomes de gêneros e
espécies.
- No texto (não no título), na primeira menção de gêneros e espécies animais,
incluir autor e ano de descrição do táxon. No caso da primeira citação de espécie
vegetal, incluir o autor do táxon.

- Após o texto, pular uma linha, escrever a expressão Palavras-chave, seguida
de dois pontos, e listar de três a seis palavras (não constantes no título)
representativas do trabalho, separadas por vírgulas.
- Iniciar a linha seguinte com a palavra Apoio, seguida de dois pontos, listando a
seguir as fontes de financiamento, caso existentes.

TRABALHOS COMPLETOS
(Poderão ser aceitos trabalhos completos que tenham sido apresentados –
sob forma de RESUMO – em outros eventos)

- O artigo deverá ser apresentado de forma completa, contendo Título, nome
completo do(s) autor(es) (sem abreviações), e-mail do autor principal, incluindo
instituição de origem, cidade e estado.
- Título: utilizar maiúsculas apenas para a primeira letra do título e para a primeira
letra de nomes próprios
- O artigo deve ter: resumo em língua portuguesa, palavras-chave (em ordem
alfabética, sem repetir as palavras do título), título em inglês, resumo em inglês
(abstract), palavras-chave em inglês (keywords). O resumo deve ter o máximo
de 200 palavras.
- O artigo deve apresentar as seções (quando pertinente): Introdução, Objetivos
(que podem estar inseridos na introdução), Material e Métodos, Resultados e
Discussão, Conclusão (se for o caso), Referências.
- O artigo deve ser escrito em no mínimo 6 e no máximo 30 páginas. As páginas
não devem ser numeradas.
- Figuras: deverão estar inseridas no texto.
- Nomes de gêneros e espécies de animais deverão ser, na primeira citação,
acompanhados de autor e ano. Nomes de gêneros e espécies de vegetais
deverão ser, na primeira citação, acompanhados de autor.
- Exemplo de citações:
WAYNE (2012) afirmou que as borboletas Morpho são azuis...
WAYNE & PARKER (2012) afirmaram que as borboletas Morpho são azuis...
WAYNE et al. (2012) afirmaram que as borboletas Morpho são azuis...
... as borboletas Morpho são azuis (WAYNE, 2012)...
... as borboletas Morpho são azuis (WAYNE & PARKER, 2012)...

... as borboletas Morpho são azuis (WAYNE et al., 2012)...
- Exemplo de referências:
GRAYSON, R. 2012. As borboletas. In: Wayne, B.A. & Parker, P.B. (ed.),
Entomologia básica. Editora da Cidade, Pindamonhangaba, p. 77-98.
WAYNE, B.A. 2012. Acasalamento de Morpho sp. [online]. Disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=Ky4iXScX5&feature=em-share_video_user.
Acesso em: 23 de julho 2015.
WAYNE, B.A.; PARKER, P.B. 2012. Entomologia básica. Editora da Cidade,
Pindamonhangaba, 920 p.
WAYNE, B.A.; PARKER, P.B.; PRINCE, D. 2012. Aspectos biológicos de Morpho
sp. Revista Científica 5(1): 8-25.

3 - Análise dos trabalhos
Após a avaliação pela comissão científica, os trabalhos serão posicionados em
três categorias: (1) aceitos, sem necessidade de revisão pelos autores; (2)
aceitos, com necessidade de revisão pelos autores; (3) não aceitos. No caso dos
resumos enquadrados na categoria 2, os autores terão um prazo de 10 dias para
realizar as correções e submeter a nova versão.
Uma vez aceito o trabalho para apresentação e publicação, fica obrigatória a
apresentação de pôster para recebimento de certificação.

4- Publicação
- O livro, em formato PDF, terá acesso livre e irrestrito.
- Os trabalhos serão publicados em formato PDF. A inscrição do trabalho implica
em autorização para sua publicação integral, sem qualquer ônus.
- As informações apresentadas nos trabalhos são de responsabilidade exclusiva
de seus autores.
- No currículo Lattes, o trabalho deverá ser incluído em “Trabalhos publicados
em anais de evento", marcando a opção "completo" (para os artigos completos)
ou “resumo” (para os resumos) em "natureza".

Em 26/05/2016,

Comissão Organizadora

