
                    

 

 

Conferência Internacional sobre Sustentabilidade Ambiental, Cultural, 

Econômica e Social (ON SUSTAINABILITY CONFERENCE 2017) na UFF. 

 

Chamada para Apresentação de Trabalhos 

Temos o prazer de anunciar esta chamada para apresentação de trabalhos 

durante a décima terceira Conferência Internacional sobre Sustentabilidade 

Ambiental, Cultural, Econômica e Social (ON SUSTAINABILITY 

CONFERENCE 2017). 

A conferência será realizada nos dias 19, 20, e 21 janeiro de 2017, em Niterói, 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no Núcleo de Estudos em 

Gerenciamento de Água e Biomassa – NAB da Universidade Federal 

Fluminense - UFF. 

Convidamos para apresentações de trabalhos, workshops / sessões interativas, 

posters / exposições, colóquios, cartazes virtuais, ou palestras relâmpago 

(lightning talks) virtuais. Para mais informações sobre a conferência, use os 

links abaixo. 

Parceiros de Conferência 

Estamos honrados em ter o Núcleo de Estudos em Biomassa e Gerenciamento 

de Águas (NAB) da Universidade Federal Fluminense (UFF) o Instituto 

Internacional para o Museu Inclusivo (IIIM) e a Prefeitura de Niterói como 

nossos parceiros para a conferência de 2017. 

Submissões de Propostas e Prazos 



Aceitaremos apresentações de propostas para a conferência ao longo do ano, 

de forma contínua, respeitando-se os prazos finais para submissão de 

propostas regulares e as propostas com atraso. Todas as propostas serão 

revistas no prazo de duas a quatro semanas após o envio. As datas abaixo 

servirão como guia para a apresentação de propostas com base em nossos 

prazos de registro correspondentes: 

Prazo para Propostas com atraso - 19 de dezembro de 2016 

Caso não seja possível participar da conferência pessoalmente, pode ser feita 

a apresentação em uma sessão com cartazes virtuais, ou palestras-relâmpago 

&quot;lightning talks&quot; virtuais. As sessões virtuais possibilitam aos 

participantes apresentar o trabalho a um grupo de pares e de se envolver com 

os colegas de forma remota. Como participantes virtuais, os apresentadores 

estarão registrados no programa formal, terão acesso à seleção de conteúdo 

da conferência, poderão enviar um artigo para revisão e possível publicação, 

fazer upload de uma apresentação on-line, desfrutar de uma assinatura anual 

para a comunidade e ter acesso ao On Sustainability Journal Collection. 

Tarifas Especiais para Brasileiros 

Tarifas especiais estão disponíveis para professores, funcionários e estudantes 

de universidades locais, assim como, a demais interessados brasileiros 

Estudantes brasileiros, com apresentação de trabalhos: $ 125,00 USD 

Professores, funcionários ou demais interessados, brasileiros, com 

apresentação de trabalhos $ 175,00 USD 

Brasileiros, sem apresentação de trabalhos: $ 100,00 USD 

Oportunidade Especial para Brasileiros 

Serão concedidas até 20 inscrições de cortesia  para brasileiros. A inscrição do 

trabalho deverá ser realizada dentro do prazo regular de submissão, 19 de 

outubro. A avaliação será feita pelo comitê científico do Conselho Consultivo 

Local e o comunicado do resultado será conhecido em novembro. As cortesias 

serão distribuídas dentro dos quatro temas principais, cada um com cinco 

trabalhos. 

Para maiores informações sobre as taxas de registro local e o que está incluso 

na inscrição, envie um e-mail para support@onsustainability.com.  
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