
III SEDMMA 

III SEMINÁRIO DESENVOLVIMENTO, MODERNIDADE E MEIO AMBIENTE 

São Luís – MA de 23 a 25 de maio de 2012. 

CONFLITOS AMBIENTAIS, MOBILIZAÇÕES E ALTERNATIVAS AO 

DESENVOLVIMENTO 

 
NORMAS PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHO 

 
INFORMAÇÕES GERAIS: 
 

a) Os resumos deverão ser enviados para o e-mail da comissão organizadora 
do evento (trabalhos3sedmma@gmail.com) até o dia 08 de abril de 2012, 
indicando a modalidade: 1. Comunicação Oral; 2. Pôster. Serão solicitados 
nome completo do autor e de co-autores (quando houver), instituição, 
titulação, título do trabalho, GT correspondente e um resumo com até 1500 
caracteres com espaço. Para publicação nos Anais do evento, os trabalhos 
completos deverão conter entre 10 e 15 páginas, excluindo-se as referências 
e o resumo. A formatação deve ser: fonte Arial, tamanho 12; margens 2,5; 
espaço 1,5, margens justificadas. 
 

b) Somente será aceita a inscrição de 1 (um) resumo por autor ou co-autor. 

 
1. COMUNICAÇÃO ORAL: é um trabalho único, que pode ser organizado por 

um ou mais autores. Cada comunicação terá, no máximo, 20 minutos para a 
apresentação oral. Os trabalhos de cada sessão serão debatidos em 20 
minutos pelo debatedor e será aberto aos presentes (participantes e 
ouvintes), com mais 40 minutos para o debate. Os GTs ocorrerão em duas 
sessões, com 6 apresentações orais por sessão, isto é, 12 trabalhos por GT, 
totalizando 36 comunicações orais no evento.  

 
2. PÔSTER: É um trabalho único, que pode ser organizado por um ou mais 

autores. Sua apresentação se dá por meio da exposição em painéis em local, 
data e horário a ser estipulado na programação do evento. O(s) autor(es) 
deve(m) permanecer ao lado do seu pôster durante o tempo indicado na 
programação para a exposição. Se o resumo for aprovado pela comissão 
científica, o pôster, com qualidade estética e atrativa, deverá conter as 
seguintes especificações: Título, autor(es) com e-mail, instituição que 
representa(m), introdução/justificativa, objetivos, referencial teórico, 
metodologia, resultados e referências. Deve atender às medidas de 90 cm de 
largura por 1 m e 10 cm de comprimento.  

 
 
 

c) A Coordenação do Grupo de Trabalho - GT analisará e selecionará os 
Resumos encaminhados procurando observar: a) a qualidade acadêmica do 
trabalho; b) a pertinência em relação ao Grupo de Trabalho (GT) indicado; c) 
estar de acordo com as normas aqui apresentadas. 
 
  
 

 

mailto:trabalhos3sedmma@gmail.com


PRAZOS: 
-Período de recebimento das propostas de trabalhos nos GTs e PÔSTERS – de 02 

de março a 02 de abril de 2012. 

-Divulgação dos trabalhos aceitos na página do Evento – 16 de abril de 2012. 

-Data para envio do trabalho completo para publicação nos Anais do evento: 15 de 

maio de 2012. 

 

Apresentação dos Trabalhos:  

 Comunicação oral: agrupadas por temática de GT. Formato: serão 3 GTs e 

cada GT terá duas sessões, nos dias 24 e 25 de maio de 2012, 

respectivamente, das 8h30min às 11h30min. 

 Painéis: agrupados por temática de GT, nos dias 24 e 25 de maio de 2012, 

das 14h00min às 15h00min. 

 

 

GRUPOS DE TRABALHO DO III SEDMMA 

 

GT 1: CONFLITOS AMBIENTAIS 

Projetos de desenvolvimento e suas consequências. Atuação estatal, empresarial e de 

grupos sociais organizados. Relação entre conflitos ambientais e diferentes 

concepções sobre modos de vida e uso da natureza. 

 

GT 2: POPULAÇÕES TRADICIONAIS E TERRITÓRIO 

Organização social, cultural e econômica dos grupos atingidos pelos grandes 

empreendimentos, com destaque para saberes e práticas sociais em relação ao 

ambiente. Etnoconservação e políticas públicas. Populações tradicionais, 

territorialidades e unidades de conservação. 

 

GT 3: DESENVOLVIMENTO E AMBIENTE 

Reflexão teórica sobre modernidade, progresso, desenvolvimento e ambiente. 

Concepções modernas de produção e consequências no modo de vida e 

relacionamento com a natureza. Estado, governança e ambiente. 


