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Está aberta, no período de 18 de junho a até 25 de julho de 2021, a chamada para submissão 

de resumos para o XII Seminário de Pesquisa e XIII Encontro de Iniciação Científica do ICMBio. O 

evento será realizado online, de 27 a 30 de setembro de 2021. 

 

1. Apresentação 

A ação humana para a exploração econômica dos recursos naturais costuma reduzir a 

biodiversidade. Se por um lado dificulta a reprodução de grande parte dos seres vivos nativos, por 

outro estimula que outros, em geral transportados para fora de sua área de distribuição, se 

propaguem descontroladamente e alterem de maneira pronunciada as características originais 

dos ecossistemas. Sem a atenuação da cobertura de vida original, o meio físico não raro fica sujeito 

a uma dinâmica de mudanças acelerada. 

Qualquer alteração natural ou induzida sobre os ecossistemas é um caminho sem volta; 

mas neste século a capacidade de as formas de vida restabelecerem-se e voltarem a desempenhar 

funções benéficas umas para as outras ficou extremamente comprometida, considerando-se a 

escala de tempo a que a humanidade está submetida e a velocidade dos impactos das atividades 

antropogênicas elas.  

A degradação dos ecossistemas afeta hoje 40% da população mundial na forma de maiores 

custos (não somente financeiros) para suprir sua subsistência, tal como acesso à água de 

qualidade, alimentação, materiais para moradia, conforto térmico, saúde, entre outros.  Ano a 

ano, milhões de hectares de ecossistemas ao redor do planeta são submetidos a formas mais 

intensivas de uso, predominantemente com a remoção de sua cobertura original para ampliar uma 

produção que não tem, necessariamente, se associado a maiores níveis de felicidade da 

população. 

O ICMBio foi incumbido de manter as paisagens e os fenômenos geológicos, ecológicos e 

socioambientais mais espetaculares do Brasil, resguardando seu legado natural e histórico para o 

usufruto pelas presente e futuras gerações. Conter a degradação dos ecossistemas tem sido uma 

questão chave na condução das políticas de conservação da biodiversidade, manutenção das 

condições de vida das comunidades tradicionais e manejo das unidades de conservação e do 

patrimônio espeleológico.  

Por isso, no Plano Estratégico de Pesquisa e Gestão do Conhecimento do ICMBio, a 

restauração de hábitats terrestres e aquáticos é uma das estratégias que requerem pesquisas e 

gestão de informações para aprimorar o alcance da missão institucional.  

Dados da Organização das Nações Unidas apontam que a restauração de ecossistemas é 

um caminho promissor para reduzir os impactos da degradação ambiental sobre os componentes 

da biodiversidade, sobre a economia e sobre a saúde e bem-estar das populações humanas. 

Iniciativas estratégicas de restauração podem atenuar os efeitos das mudanças climáticas, reduzir 
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consideravelmente as extinções de espécies previstas; e têm o potencial de contribuir com o 

alcance de todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ONU) até 2030.   

Alinhado à agenda da Organização das Nações Unidas (ONU) para o meio ambiente, que deu 

início em 2021 à "Década da Restauração de Ecossistemas 2021-2030”, o XII Seminário de Pesquisa 

e XIII Encontro de Iniciação Científica do ICMBio tem como tema “Desafios para a Década da 

Restauração dos Ecossistemas”, e trará uma programação que inclui conferências, mesas redondas 

e espaços para discussão em torno dessa temática central.  

Durante o seminário serão ainda apresentados trabalhos, desenvolvidos por servidores, 

alunos do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica do ICMBio (PIBIC/ICMBio) e por 

pesquisadores de outras instituições, que contribuam para a gestão de unidades de conservação, 

para a conservação da biodiversidade, do patrimônio espeleológico ou do conhecimento 

tradicional no país.  

 

Participe do XII Seminário de Pesquisa e XIII Encontro de Iniciação Científica do ICMBio: 

desafios para a Década da Restauração dos Ecossistemas! 

 

Comissão Organizadora  
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2. Objetivos 

Selecionar resumos de trabalhos científicos que contribuam para a gestão de unidades de 
conservação, para a conservação da biodiversidade, do patrimônio espeleológico e/ou do 
conhecimento tradicional, para apresentação durante o XII Seminário de Pesquisa e o XIII Encontro 

de Iniciação Científica: desafios para a Década da Restauração dos Ecossistemas. 

 

3. Público alvo 

 Servidores e colaboradores do ICMBio e demais órgãos de meio ambiente  

 Pesquisadores   

 Estudantes de iniciação científica  

 Outros interessados 

 

4. Cronograma – 2021 

 

Data ou período Atividades 

18 de junho  Abertura da chamada de resumos 

18 de junho ao prazo 

prorrogado até 25 de julho  
Período de submissão de resumos 

26 de julho a 6 de agosto 
(prorrogado para 9 de 

agosto) 

Período de Avaliação dos resumos submetidos 

10 de agosto (prorrogado 

para 11 de agosto) 

Prazo para comunicação aos autores quanto ao aceite do trabalho e 
solicitação de ajustes nos trabalhos aprovados com considerações. 

20 de agosto (prorrogado 

para 22 de agosto) 

Prazo final para os autores enviarem os resumos (aprovados com 
considerações) com os ajustes solicitados 

20 de setembro  
Prazo final para upload dos vídeos pôsteres de 3 -5 minutos e envio do link 
no formulário indicado  

22 a 24 de setembro  
Apresentação e Avaliação dos trabalhos de Iniciação Científica do 
PIBIC/ICMBio (ciclo 2020/2021) 

27 a 30 de setembro  
XII Seminário de Pesquisa e XIII Encontro de Iniciação Científica do ICMBio: 
desafios para a Década da Restauração dos Ecossistemas 
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As informações previstas no cronograma serão divulgadas no Portal do ICMBio e no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem do ICMBio. 
 

5. Inscrição e submissão de trabalhos – orientações gerais 

Podem ser submetidos resumos de trabalhos que contribuam para a gestão de unidades de 

conservação, para a conservação da biodiversidade, do patrimônio espeleológico e/ou do 

conhecimento tradicional no país; desenvolvidos por servidores do ICMBio, pesquisadores de outras 

instituições ou estudantes de Iniciação Científica do PIBIC/ICMBio.  

A chamada, portanto, não é restrita a trabalhos que atendam ao tema central do 

seminário. 

Os trabalhos deverão ser encaminhados à organização do XII Seminário de Pesquisa e XIII 

Encontro de Iniciação Científica do ICMBio sob a forma de resumo, de acordo com as orientações 

descritas no item “Normas para submissão de resumos”. Cada trabalho submetido deve ser 

classificado conforme descrito a seguir.  

Será admitida a submissão de:  

I- Resumos de iniciação científica do ciclo vigente do PIBIC/ICMBio (2020-2021): a submissão do 

resumo com os resultados do trabalho de iniciação científica desenvolvidos no ciclo 2020-2021 do 

PIBIC/ICMBio e a participação dos estudantes do programa no Seminário são obrigatórias, sendo 

requisito para conclusão do estágio, conforme disposto na Portaria ICMBio nº 79/2008. Os trabalhos 

serão avaliados durante o evento por uma Comissão de Avaliação do PIBIC/ICMBio. Mais 

informações sobre as formas e cronograma de apresentação e desses trabalhos serão divulgadas 

posteriormente pela Secretaria do PIBIC/ICMBio. É importante destacar que esses trabalhos serão 

apresentados de forma síncrona (para avaliação pelos Comitês PIBIC) e também assincronicamente 

(vídeo pôster, de 3 a 5 minutos).   

II- Resumos de pesquisadores: poderão ser submetidos resumos de trabalhos de pesquisas, de 

pesquisadores vinculados ao ICMBio ou a outras instituições, que gerem subsídios ao manejo e à 

conservação da biodiversidade, ou à gestão de unidades de conservação federais e/ou do 

conhecimento tradicional associado, desde que se enquadrem em pelo menos uma das seguintes 

categorias:  

i- desenvolvidos em unidades de conservação (federais, estaduais, distritais ou municipais);  

ii- sobre espécies ameaçadas de extinção (conforme Portarias MMA nº 443/2014, nº 444/2014 e nº 

445/2014);  

https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/pesquisa/seminarios-de-pesquisa
http://ava.icmbio.gov.br/mod/page/view.php?id=11861
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iii - sobre a conservação do patrimônio espeleológico e biodiversidade associada.  

Os trabalhos, caso sejam aceitos, deverão ser apresentados na forma de vídeos de 3 a 5 

minutos. 

 

6. Normas para submissão de resumos 

Os resumos submetidos ao Seminário devem ser redigidos em português, com número 

máximo de 3600 caracteres, incluindo os espaços (aproximadamente 550 palavras).  

Para resumos de iniciação científica, o estudante PIBIC/ICMBio deve ser, obrigatoriamente, 

o apresentador e autor responsável pelo trabalho. Para os resumos submetidos por servidores ou 

por pesquisadores externos, o autor responsável e o apresentador podem ser pessoas diferentes, 

mas devem ser co-autores do trabalho.  

 Os resumos deverão ser submetidos exclusivamente pela internet, até o dia 25 de julho de 

2021 (prazo prorrogado), por meio do formulário: 

 Clique aqui para acessar o formulário de submissão 

Os textos serão analisados pela Comissão Científica do Seminário, e a comunicação de aceite 

será feita por e-mail ao autor responsável. No caso de estudantes PIBIC, a comunicação será feita 

ao estudante, com cópia para o orientador. 

Se tiver alguma dúvida, antes de submeter o resumo, entre em contato com a Comissão 

Organizadora do Seminário através do endereço seminario.pesquisa@icmbio.gov.br 

 

7. Orientações para a elaboração do vídeo pôster e envio do link de acesso 

Neste ano, tendo em vista a realização virtual do Seminário, os participantes do XII Seminário 

de Pesquisa e XIII Encontro de Iniciação Científica do ICMBio que tiverem resumos aceitos, deverão 

apresentar os seus trabalhos em forma de vídeo pôster, o qual deverá ter no mínimo 3 e no máximo 

5 minutos de duração. O upload do vídeo (compartilhado como público) deverá ser feito na 

plataforma Youtube, na conta de um dos autores (de preferência do apresentador). E o link de 

acesso ao vídeo deverá ser enviado à Comissão Organizadora do Seminário até a data limite de 20 

de setembro de 2021 por meio do formulário eletrônico disponibilizado a seguir: 

Clique aqui para acessar o formulário de envio do link do seu vídeo  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgGycY577L9nIEMKSZVCPz9C_kh4slqmLjm5PNVJAIYN87Rw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei1CTFOTAw04wvB80d62dv3ursTUp4KxwLqnMKGbZjaOGxEw/viewform?usp=pp_url
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i. Normas para carregar o vídeo: 

 

 O título do vídeo no Youtube deverá ser: XII SPIC/ICMBio – “Título do Trabalho” 
 Na descrição do vídeo no Youtube devem constar as seguintes informações: 

 XII Seminário de Pesquisa e XIII Encontro de Iniciação Científica do ICMBio; 
 Título do Trabalho (o mesmo indicado no resumo); 
 Nome do Autor Apresentador(a); 
 Nomes dos Autores e Instituições (siglas); 
 No caso de trabalhos do PIBIC, indicar Orientador(a) e Coorientador(a); 
 Nome do(s) Colaborador (es); 
 Resumo do projeto em 150 palavras” (não é o mesmo resumo da inscrição; é 

apenas uma descrição sucinta do projeto); 
 A visibilidade deve ser marcada como pública. 

 
 

ii. Orientações para elaborar o vídeo: 

 

 Planeje uma estrutura para o conteúdo a ser apresentado. Uma estrutura sugerida 
seria a apresentação do título do trabalho, dos colaboradores, seguida pela 
introdução, desenvolvimento e conclusão de sua pesquisa e, ao final, a apresentação 
de suas referências.  

 O vídeo pôster deverá ter de 3 a 5 minutos de duração; 
 O vídeo pode ser gravado em celular, tablet ou máquina digital, desde que seja feito 

no modo paisagem (horizontal). Outra opção seria fazer um vídeo com captura de 
tela e áudio de seu computador. Deixaremos indicações de programas de edição, 
captura de tela, captura de áudio, bem como tutoriais de como usá-los disponíveis.  

 O Youtube aceita vários formatos diferentes, mas recomendamos que salve seu 
vídeo no formato H.264, o qual será salvo com a terminação MOV ou MP4. 

 O vídeo deve respeitar as proporções 16:9. 
  

 Exemplos 
 https://www.youtube.com/watch?v=vvK9rxilfoA 
 https://www.youtube.com/watch?v=KwuC2v2cmLI 
 https://www.youtube.com/watch?v=3krXa_0JeH0 

 Tutoriais  
 Legendas automáticas do Youtube. 
 Fazer upload. 

 Sugestões 
 Programa de edição e captura de tela: OBS. 
 Programa de captação de áudio: Audacity. 
 Programa Active Presenter.  
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8. Avaliação dos resumos e comunicação do resultado 

Os resumos serão avaliados pela Comissão Científica do Seminário considerando a qualidade 

científica, a relevância da proposta para a conservação e o enquadramento nos temas indicados no 

do item 5 (“Inscrição e submissão de trabalhos - orientações gerais”) desta chamada.  

A comunicação quanto à não aprovação ou aprovação com considerações (e a solicitação 

de melhorias e/ou ajustes) será feita por e-mail ao autor responsável indicado. No caso de 

estudantes do PIBIC/ICMBio, a comunicação será feita ao estudante, com cópia para o orientador. 

A lista com a relação de todos os trabalhos aceitos será publicada no Portal do ICMBio e no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem do ICMBio.  

 

9. Comissão Organizadora 

Elizabeth Maria Maia de Albuquerque  

Fernanda Oliveto 

Fernanda de Araújo Bezerra 

Giulia Chiara Pezzarossa 

Igor Demetrius Alencar Silva 

Ivan Salzo 

Marina Almeida Pinto 

Rafael Dias Evangelista 

 

10. Comissão Científica 

Alex Garcia Cavalleiro de Macedo Klautau 
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Norte (CEPNOR) 
 

Carlos Roberto Abrahão  
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Répteis e Anfíbios (RAN) 
 

Daniel Reis Maiolino de Mendonça 
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (CECAV) 
 

Danilo do Prado Perina  
Coordenação Geral de Estratégias para a Conservação (CGCON) 
 

Dárlison Fernandes Carvalho de Andrade 
Coordenação de Monitoramento da Biodiversidade (COMOB) 

https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/pesquisa/seminarios-de-pesquisa
http://ava.icmbio.gov.br/mod/page/view.php?id=11861
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Diogo Cesar Lagroteria Oliveira Faria 
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Amazônica (CEPAM) 
 

Elildo Carvalho 
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros (CENAP) 
 

Elizabeth Maria Maia de Albuquerque  
Coordenação de Pesquisa e Gestão da Informação sobre Biodiversidade (COPEG) 
 

Erico Emed Kauano 
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Nordeste (CEPENE) 
 

Erik Allan Pinheiro dos Santos  
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Tartarugas Marinhas e da Biodiversidade Marinha do Leste 
(TAMAR) 
 

Fábia Luna  
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos (CMA) 
 

Fernanda de Araújo Bezerra 
Coordenação de Pesquisa e Gestão da Informação sobre Biodiversidade (COPEG) 
 

Fernanda Oliveto 
Coordenação de Pesquisa e Gestão da Informação sobre Biodiversidade (COPEG) 
 

Gerson Buss 
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros (CPB) 
 

Giulia Chiara Pezzarossa 
Coordenação de Pesquisa e Gestão da Informação sobre Biodiversidade (COPEG) 
 

Harry Boos Júnior 
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Sudeste e Sul (CEPSUL) 
 

Igor Demetrius Alencar Silva 
Coordenação de Pesquisa e Gestão da Informação sobre Biodiversidade (COPEG) 
 

Ingrid Öberg 
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos (CMA) 
 

Ivan Salzo 
Coordenação de Pesquisa e Gestão da Informação sobre Biodiversidade (COPEG) 
 

Julio Cesar Rocha Costa 
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (CECAV) 
 

Lara Gomes Cortês 
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Répteis e Anfíbios (RAN) 
 

Luciana Della Coletta  
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Coordenação Geral de Estratégias para a Conservação (CGCON) 
 

Marcos de Souza Fialho 
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres (CEMAVE) 
 

Marina Almeida Pinto 
Coordenação de Pesquisa e Gestão da Informação sobre Biodiversidade (COPEG) 
 

Mônica Mafra Valença Montenegro 
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros (CPB) 
 

Rafael Dias Evangelista 
Coordenação de Pesquisa e Gestão da Informação sobre Biodiversidade (COPEG) 
 

Rosenil Dias de Oliveira 
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Sociobiodiversidade Associada a Povos e Comunidades 
Tradicionais (CNPT) 
 

Suelma Ribeiro Silva 
Centro Nacional de Avaliação da Biodiversidade e de Pesquisa e Conservação do Cerrado (CBC) 
 

Wellington Adriano Moreira Peres 
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Aquática Continental (CEPTA) 
 

Willian Ricardo da Silva Fernandes   
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Norte (CEPNOR) 

 

11. Contato 

 Comissão organizadora do seminário: e-mail: seminario.pesquisa@icmbio.gov.br 

 

 Instagram Pesquisa ICMBio: @pesquisa.icmbio  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



XII Seminário de Pesquisa e XIII Encontro de Iniciação Científica do ICMBio 

Desafios para a Década da Restauração dos Ecossistemas 

 

 

 

 

 

Organização e realização: 

 

 

Coordenação de Pesquisa e Gestão da Informação sobre Biodiversidade 

COPEG/CGPEQ/DIBIO 

 

Ambiente Virtual de Aprendizagem do ICMBio – AVA/ICMBio  

SEGEDU/ACADEBio/DIPLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 


