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"I Encontro de Aquicultura do Ifes, Campus de Alegre" - 11 e 12/11/2015

APRESENTAÇÃO

Os eventos científicos fazem parte da comunicação informal da ciência e permitem aos
seus participantes,  além do acesso  a informações  atualizadas  na  sua área  profissional  ou de
estudo,  um  melhor  intercâmbio  entre  os  pesquisadores.  Dessa  forma,  o  “I  Encontro  da
Aquicultura do Ifes, Campus de Alegre” representará um instrumento de divulgação, discussão e
reflexão de informações relacionadas às diversas vertentes da área de aquicultura. Essa iniciativa
é  relevante  por  proporcionar  aos  pesquisadores,  docentes  e  discentes  do  Estado  do  Espírito
Santo, bem como de estados circunvizinhos, a oportunidade de acessarem novas tecnologias de
trabalho  e  pesquisa  na  área  em  questão,  possibilitando-os  construir  e  pragmatizar  novos
conhecimentos.

Para os grupos de pesquisas do Campus de Alegre, o evento representa a oportunidade

de  publicação  e  divulgação  de  trabalhos,  além  da  possibilidade  de  cooperação  com  outras

instituições  de  ensino  e  pesquisa,  favorecendo  alianças  e,  consequentemente,  ampliando sua

influência técnico-científica sobre a comunidade acadêmica regional.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) Campus
de Alegre implantou o curso de Engenharia de Aquicultura no ano de 2012, além de outros
cursos  superiores  como  os  de  Tecnólogo  em  Cafeicultura,  Aquicultura,  Licenciatura  e
Bacharelado em Ciências Biológicas e Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
Desde  então,  o  Ifes  Campus de  Alegre  vem realizando eventos  técnico-científicos  a  fim de
fortalecer, junto aos docentes e discentes do próprio instituto e de instituições circunvizinhas, o
pensamento crítico-científico.

Nesse contexto, surgiu o “I Encontro de Aquicultura do Ifes, Campus de Alegre”, que
representa  uma oportunidade  para  apresentação  e  discussão  de  pesquisas,  bem como para  a
reflexão de questões sucintas na área de aquicultura. Nesta primeira edição, terá como tema:
“Aquicultura  e  meio  ambiente”,  tendo  como  meta,  capacitar  seu  público  com  abordagens
interdisciplinar  correlatas  às  áreas  de  aquicultura  e  meio  ambiente:  economia  solidária  na
aquicultura,  tratamento de efluentes  de aquicultura com a utilização de macrófitas  aquáticas,
nutrição  e  piscicultura  ornamental,  desenvolvimento  de  equipamentos  para  a  aquicultura,
impactos  ambientais  de  espécies  exóticas  de  peixes  em ambiente  aquático,  ecotoxicologia  e
aquicultura, os desafios e a carreira do engenheiro de aquicultura e fisiologia animal aplicada a
aquicultura e potencialidades de um processo de desenvolvimento regional sustentável.

Espera-se,  com este  evento,  a  divulgação  dos  conhecimentos  produzidos  através  de

palestras  e comunicações  de pesquisa;  o intercâmbio entre pesquisadores  de diversas  áreas  e

instituições sobre o tema; a  publicação das comunicações  em anais  eletrônicos;  a  integração

entre ensino, pesquisa e extensão em diversos níveis e o fortalecimento dos grupos de pesquisa.



OBJETIVOS
• Incentivar  o  ensino,  pesquisa  e  extensão,  fortalecendo  os  relacionamentos  entre  diversas

instituições;

• Socializar resultados de pesquisas e experiências nas áreas de atuação de profissionais na área
de Aquicultura; 

• Contribuir para a formação profissional e ética de educadores e pesquisadores.

INSCRIÇÕES

• O pagamento da taxa de inscrição dará direito ao participante de submeter dois (02) resumos
expandidos, na condição de autor ou coautor, além da participação nas atividades previstas para
o evento; 
• Os interessados em submeter trabalhos deverão ter a inscrição quitada até o dia 18 de outubro
de 2015;

. 

Preenchimento da ficha de inscrição
• A inscrição no evento deverá ser feita no formulários específicos, disponíveis no endereço 
eletrônico: http://www.alegre.ifes.edu.br/ 
• Após o preenchimento dos formulários de inscrição no evento, o participante terá o prazo de
três  (03)  dias  para  efetivar  o  pagamento  das  respectivas  taxas  e  enviar  o  comprovante  de
pagamento/depósito (digitalizado) para o e-mail: enc.aquic.ifes@gmail.com
•  Caso  o  participante  deseje  submeter  trabalho,  deverá  enviá-lo  para  o  e-mail:
resumos.aquicultura@gmail.com;  respeitando  as  normas  e  os  prazos  de  submissão.  O
participante deve indicar, no e-mail, a preferência de apresentação: poster ou oral;
•  Os  cooperados  da  Coopa-Ifes/Alegre  devem  anexar  o  comprovante  de  associação  para
justificarem o desconto na taxa de inscrição.

Taxas de Inscrição 
• A taxa de inscrição será cobrada por participante, nos seguintes valores:

• Cooperados COOPA/Ifes - Alegre: R$ 20,00 (vinte reais);

• Não cooperados COOPA/Ifes - Alegre: R$ 30,0 (trinta reais).

•  Os  alunos  cooperados  da  Cooperativa  dos  Alunos  do  Ifes  –  Campus  de  Alegre  (Coopa-
Ifes/Alegre), desde que comprovada sua associação, terão a taxa de inscrição reduzida em R$
10,00 (dez reais), pagando portanto o valor de R$20,0.
• O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado na seguinte conta:  Banco do Brasil,
Agência 0281-X, Conta Corrente nº 3131-3, Beneficiário: Cooperativa dos Alunos do Instituto
Federal do Espírito Santo – Campus de Alegre.
• A taxa de inscrição, uma vez paga, não será restituída em hipótese alguma.
•  O participante  inscrito  como cooperado  da Cooperativa  dos  Alunos do Ifes  –  Campus  de
Alegre (Coopa-Ifes/Alegre) que não comprovar a associação e efetuar o pagamento do valor com
desconto terá a inscrição desconsiderada.
• Ficam isentos da taxa de inscrição os professores e Técnicos Administrativos em Educação do
Campus de Alegre.

Instruções para Preparação de Resumos Expandidos para o I Encontro de Aquicultura.

O  trabalho  será  submetido  em  formato  PDF.  Solicitamos  o  máximo  cuidado  e  atenção  na
elaboração  do  texto,  tabelas  e  figuras,  pois  mesmo  pequenas  falhas  poderão  inviabilizar  a
aceitação  do  trabalho.  O  trabalho  deverá  ser  digitado  em  formulário específico  (modelo),
disponível no link: http://www.alegre.ifes.edu.br/
Recomendamos  atenção  para  o  tamanho  máximo  de  1mb  para  o  arquivo.  Serão  aceitos  02
trabalhos por inscrição e até 06 autores por trabalho.



O AUTOR QUE SUBMETER OS TRABALHOS DEVERÁ ESTAR COM INSCRIÇÃO
QUITADA ATÉ 23/10/2015

O prazo final para submissão dos trabalhos será 18 de outubro de 2015 (23h59min)

1. Instruções gerais:

1.1. Escopo - Serão aceitos resumos nas seguintes áreas correlatas à área de Aquicultura;

1.2. Originalidade - Não deverão ser encaminhados resumos já publicados em outros meios de
comunicação, quer sejam expandidos ou simples. Os resumos aceitos permanecerão com caráter
de originalidade para que possam ser publicados, posteriormente;

1.3. Arquivo PDF – Os resumos expandidos em arquivo .PDF terão, no máximo, três páginas,
incluindo tabelas e figuras. Resumos maiores serão recusados. O tamanho máximo do arquivo
será  de  1MB (um megabyte).  Portanto,  atenção  na  elaboração  de  tabelas  e  figuras  usando
programas  e/ou  procedimentos  que  produzam  arquivos  com  capacidade  superior  ao  limite
estipulado.

1.4. Idioma  - O idioma oficial dos Anais do “I Encontro de Aquicultura do Ifes, Campus de
Alegre” é o português. 

1.5.  Convenções,  unidades,  símbolos,  abreviaturas  e siglas  – Padronizar  os resumos  com
códigos de nomenclatura aceitos internacionalmente. Palavras estrangeiras, sem equivalentes em
português, deverão vir em itálico, assim como nomes científicos.
a) Usar o Sistema Internacional de Unidades (SIU) e suas abreviaturas consistentemente. Se não
for possível usar o SIU, seu equivalente deve ser também incluído.
b) Evitar o uso de pontos em siglas (EUA e não E.U.A.).
c) Deve-se evitar o uso de abreviações não consagradas e de acrônimos, como por exemplo: "o
T3 foi maior que o T4, que não diferiu do T5 e do T6". Este tipo de redação é muito cômodo
para o autor, mas é de difícil compreensão para o leitor.
• Usar 36% e não 36 % (sem espaço entre o número e %);
• Usar 88 kg e não 88Kg (com espaço entre o número e kg, que deve vir em minúsculo);
• Usar 136,22 e não 136.22 (usar vírgula e não ponto);
• Usar 42 mL e não 42 ml (litro deve vir em L maiúsculo, conforme padronização internacional);
• Usar 25ºC e não 25 ºC (sem espaço entre o número e ºC);
• Usar (P<0,05) e não (P < 0,05) (sem espaço antes e depois do <);
• Usar 521,79 ± 217,58 e não 521,79±217,58 (com espaço antes e depois do ±);
• Usar r2 = 0,95 e não r2=0,95 (com espaço antes e depois do =);
• Usar asterisco nas tabelas apenas para probabilidade de P: (*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001).

2. Estrutura e normas do resumo expandido:

Observar em link disponível no sítio: www.alegre.ifes.edu.br 

3. OBSERVAÇÃO FINAL

OS TRABALHOS SUBMETIDOS FORA DAS NORMAS SERÃO RECUSADOS. O texto
apresentado é de responsabilidade dos autores. Solicitamos que os mesmos estejam atentos às
normas de redação do português, bem como ao conteúdo científico.

Os pareceres da Comissão Científica serão proferidos contemplando-se as seguintes condições:
1. Aprovado; 2. Aprovado com correções; 3. Reprovado.



OS  TRABALHOS  APROVADOS  COM  CORREÇÃO  SERÃO  DEVOLVIDOS  AOS
AUTORES,  QUE TERÃO O PRAZO DE 04  DIAS PARA  REALIZAR AS  DEVIDAS
ALTERAÇÕES NOS MESMOS. 

CRONOGRAMA 

ATIVIDADE PERÍODO
Inscrições 02/10/2015 a 02/11/2015
Submissão de Resumos 02/10/2015 a 18/10/2015
Resultado da apreciação dos Resumos Até 26/10/2015
Correção dos Resumos Até 29/10/2015
Resultado final Até 02/11/2015
Evento 11 e 12/11/2015

COMISSÃO ORGANIZADORA DO "I ENCONTRO DE AQUICULTURA"

Port. nº. 225, de 30/06/2015

Normas para Apresentação em Pôsteres – I Encontro de Aquicultura

Para apresentação em pôsteres, devem ser observadas as seguintes recomendações:

• Ao menos um dos autores (autor e/ou co-autor) deverá permanecer no local de apresentação
durante todo o período previsto para exposição.
•As  datas,  horários  e  local  para  fixação  dos  pôsteres  serão  determinados  e  divulgados  com
antecedência  pela  Comissão  Científica  no  site  do  Ifes  Campus  de  Alegre
(www.alegre.ifes.edu.br).
•Os pôsteres  deverão  ser  colocados  15 minutos  antes  do horário  previsto  de  apresentação  e
retirados logo após o final da mesma.
•  Os pôsteres  deverão  ser  elaborados  com as  seguintes  medidas:  90 cm (largura)  x  100 cm
(altura).
•A fonte recomendada para digitação do texto do pôster  é Arial, em tamanho que permita a
leitura a pelo menos 2 m de distância (sugerimos um tamanho mínimo de 28) de modo a facilitar
a leitura pelos participantes.
•Os  elementos  essenciais  são:  título,  autores,  instituições  de  vinculação,  endereço  para
correspondência e e-mail, introdução, material e métodos, resultados e discussão (recomenda-se
a utilização de fotografias, gráficos, tabelas e figuras que facilitem a ilustração), conclusões e
referências bibliográficas.

Normas para Apresentação Oral – I Encontro de Aquicultura 

Para apresentação oral devem ser observadas as seguintes recomendações:

• Os horários e locais das apresentações serão determinados e divulgados com antecedência pela
Comissão Científica no site do Ifes Campus de Alegre (www.alegre.ifes.edu.br).

• O tempo será de 10 minutos para apresentação e 5 minutos para perguntas;

• Apresentar-se no local antes do início da sessão de apresentações orais;

* Os apresentadores deverão entregar o arquivo de apresentação via pendrive aos organizadores 

do evento em formato .ppt ou .pptx ou .pdf até dia 12/11 - 10h30min para melhor organização 

das trocas entre apresentadores; 



• Usar tamanho de fonte que permita a visualização à longa distância;
• Sugere-se a utilização nos slides dos elementos essenciais que são: título, autores, instituições
de  vinculação,  endereço  para  correspondência  e  e-mail,  introdução,  material  e  métodos,
resultados e discussão (recomenda-se a utilização de fotografias, gráficos, tabelas e figuras que
facilitem a ilustração), conclusões e referências bibliográficas.

Patrocínio:


