
 

 

EDITAL DE REAPRESENTAÇÃO DE TRABALHOS NA XV SEMAQUI/UFSC 

 

A XV SEMAQUI - Semana Acadêmica Do Curso Engenharia De Aquicultura 

da UFSC, que acontecerá nos dias 8, 9 e 10 de novembro de 2017, contará com uma 

parte dedicada a reapresentação de trabalhos do Departamento de Aquicultura da 

UFSC.  

 

O objetivo dessa reapresentação é divulgar dentro do espaço acadêmico as 

pesquisas e produções do nosso Departamento de Aquicultura da UFSC. Valorizando e 

incentivando a pesquisa acadêmica e proporcionando um espaço de debate e interação 

entre os pesquisadores e acadêmicos. 

 

Desta forma, a Comissão Organizadora torna público os procedimentos, 

critérios, regras e normas para reapresentação de trabalhos técnico-científicos, cujas 

inscrições deverão atender as instruções que se seguem: 

 

1. DOS PRAZOS E CRONOGRAMA 

Data Prazo 

27/10/ 2017 até 03/11/2017 Envio do certificado (ou declaração) de 

apresentação de trabalho em outro evento 

científico E o próprio trabalho, para: 

reapresentacaosemaqui@gmail.com 

04 de novembro de 2017 Divulgação dos trabalhos selecionados: 

www.semaqui.ufsc.br. 

05 de novembro de 2017 Divulgação do cronograma de 

reapresentação de pôster. 

8, 9 e 10 de novembro de 2017 Reapresentação de pôster. 

 

 



 

2. DAS INFORMAÇÕES GERAIS 

2.1. O envio de trabalhos para a Reapresentação de Pesquisa da XV SEMAQUI está 

aberto EXCLUSIVAMENTE aos alunos e professores de graduação e pós-graduação 

em Engenharia da Aquicultura da UFSC, bem como aos seus respectivos grupos de 

pesquisa e laboratórios. 

2.2. A reapresentação de trabalho NÃO gera publicação nos anais do evento. 

2.3. A apresentação de trabalho está condicionada a inscrição do(a) autor(a) 

principal na XV SEMAQUI. 

2.4. Os trabalhos serão considerados aprovados quando o(a) autor(a) principal 

receber o aceite pelo email e com a divulgação da lista de aprovados no site. 

2.5. A reapresentação do trabalho dá direito ao certificado de apresentação de 

pôster. 

2.6. É de completa responsabilidade dos(as) autores(as) a adequada apresentação dos 

pôsteres nos horários e locais fixados pela Comissão Organizadora. 

2.7. Todas as correspondências relativas reapresentação de trabalhos, bem como as 

solicitações de esclarecimentos, deverão ser encaminhadas exclusivamente à Comissão 

Organizadora, através do seguinte endereço eletrônico: 

reapresentacaosemaqui@gmail.com. 

 

3. DA INSCRIÇÃO DE TRABALHO 

3.1. Serão aceitos trabalhos apresentados em outros eventos científicos (nacionais ou 

internacionais) dos últimos DOIS anos. 

3.2. NÃO serão aceitos trabalhos apresentados nas últimas duas SEMAQUI 

(2015 e 2016). 

3.3. A submissão se dará com o envio dos seguintes documentos: 

a) Comprovante de matricula do autor principal no curso de engenharia de 

aquicultura da UFSC;  

b) Certificado (ou declaração) de apresentação do trabalho em outro evento 

científico (últimos dois anos); 

c) O próprio trabalho. 

3.4. Os trabalhos NÃO serão submetidos a comissão cientifica. Serão observados os 

seguintes critérios de seleção:  

a) Se o trabalho foi desenvolvido por um(a) acadêmico(a) de engenharia de 

aquicultura da UFSC; ou por um dos laboratórios do departamento de 

aquicultura da UFSC; 



b) Se o trabalho já foi apresentado, nos últimos dois anos, em outro evento 

científico; 

c) Se a temática do trabalho possui relação com a aquicultura.  

 

3.5. O trabalho, a ser enviado pelo e-mail, poderá ser nas seguintes formas: pôster, 

resumo, trabalho completo. E nos seguintes formatos: Word, PDF, PowerPoint. 

3.6. O corpo do e-mail deverá conter os seguintes dados: 

I – Nome completo do(a) autor(a) principal; 

II – Nome completo de todos os(as) autores(as); 

III – Telefone do(a) autor(a) principal; 

IV – Título do trabalho; 

V – Área que o trabalho se enquadra (Consultar Anexo I do presente edital); 

3.7. O título do e-mail deverá conter apena a área que se enquadra o trabalho (anexo 

I); 

3.8. Na hipótese do(a) autor(a) principal enviar mais de um trabalho, cada 

trabalho deverá ser enviado em um e-mail separado do outro. 

 

4. DA REAPRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

4.1. A Reapresentação de Pesquisa acontecerá nos dias 8, 9 e 10 de novembro de 

2017, integrando a XV SEMAQUI. 

4.2. A reapresentação de trabalho ocorrerá exclusivamente na modalidade 

PÔSTER. 

4.2.2. Situações excepcionais poderão ser avaliadas. 

4.3. Deverá ser apresentado o mesmo pôster utilizado no evento científico 

original. 

4.4. Na hipótese de não possuir mais o pôster original, os(as) autores(as) poderão 

confeccionar novo pôster, de acordo com o modelo sugerido pela XV Semaqui. 

4.5. Em caso de coautoria, a presença de apenas um dos(as) autores(as) será 

suficiente para apresentação. 

4.6. Haverá avaliação das apresentações e trabalhos pela Comissão Científica durante 

o evento. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1. Possíveis alterações nesse edital serão comunicadas através do site 

www.semaqui.ufsc.br e por email aos(as) autores(as) que enviarem seus trabalhos antes 

da alteração. 



5.2. As questões não previstas nesse edital serão resolvidas pela Comissão 

Organizadora de Reapresentação de Pesquisa e esclarecimentos adicionais deverão ser 

enviados através do e-mail: reapresentacaosemaqui@gmail.com 

 

Comissão Organizadora da XV SEMAQUI. 

 

ANEXO I 

Áreas de desenvolvimento dos trabalhos científicos: 

1. Algocultura (Macroalgas e Microalgas); 

2. Carcinicultura; 

3. Ecologia e Meio Ambiente; 

4. Economia e Administração em Aquicultura; 

5. Espécies Ornamentais e Aquarismo; 

6. Genética, Biologia, Reprodução e Fisiologia de Espécies Aquáticas; 

7. Legislação aplicada a Aquicultura; 

8. Tratamento de Efluente aplicado na Aquicultura e Qualidade de Água; 

9. Malacocultura; 

10. MTA - Aquicultura Multitrófica Integrada; 

11. Nutrição; 

12. Piscicultura; 

13. Sanidade, Manejo e Patologia na Aquicultura; 

14. Sistemas de Recirculação e Bioflocos; 

15. Tecnologia do pescado; 

16. Outros assuntos que possuem relação com a aquicultura. 


