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II  Conferência Brasileira de Restauração Ecológica – SOBRE2018 

21 a 23 de novembro | Belo Horizonte | MG 
 
 

Chamada para mesas-redondas e oficinas 

O comitê organizador da SOBRE2018 convida a todos os interessados para submeter propostas de mesas- redondas e 

oficinas para a II Conferência Brasileira de Restauração Ecológica e X Simpósio Brasileiro sobre Tecnologia de 

Sementes Florestais, a serem realizados em Belo Horizonte – MG no período de 21 a 23 de novembro de 2018. O 

tema da SOBRE2018 será “Ganho de escala na restauração ecológica no Brasil” e as propostas devem estar conectadas 

a essa temática e preferencialmente com pelo menos um dos tópicos principais abaixo: 

o A Ecologia da Restauração como suporte à prática da Restauração Ecológica; 

o Políticas públicas e governança; 

o Extensão, capacitação e comunicação; 

o Cadeia produtiva, gestão e logística de campo; 

o Monitoramento e manejo adaptativo; 

o Definição de áreas prioritárias para restauração ecológica. 
 

 
 
 
Pedimos que todos leiam com atenção as informações referentes à elaboração das propostas antes de completar 

a submissão. Qualquer dúvida pode ser esclarecida através do e-mail brasil.sobre@gmail.com. 

mailto:brasil.sobre@gmail.com
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Prazos importantes 

 
 
2 de fevereiro de 2018 - Abertura da submissão de propostas de mesas-redondas e oficinas 18 de 

março de 2018 - Encerramento da submissão de propostas 

Até 30 de março de 2018 - Divulgação das propostas selecionadas 

30 de maio 2018 - Prazo final para inscrição dos palestrantes das mesas-redondas e oficinas 
 
 
 

Contextualização 
 

 
O cenário da atividade de restauração ecológica no Brasil clama por ganho de escala: há uma legislação específica 

para cumprir (Lei 12.651/2012), há uma política pública para tal fim (o PROVEG, a Política Nacional de Recuperação da 

Vegetação Nativa), há serviços ambientais a serem conservados e restaurados, há oportunidades econômicas e 

sociais envolvidas e há compromissos nacionais e internacionais assumidos. 

 

Desta forma, precisamos urgentemente criar mecanismos para que esse ganho de escala ocorra, mas 

resguardando: sua qualidade técnica e científica; a criação e fortalecimento de uma infraestrutura para a cadeia 

produtiva da restauração; a promoção de incentivos econômicos para a implantação e manejo das áreas em 

restauração, com a geração de modelos que permitam a conservação e o manejo do patrimônio natural; a extensão 

rural, treinamento e educação qualificada; as políticas públicas duradouras e a geração e disseminação de 

tecnologias para a prática da restauração. 
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A SOBRE e o Comitê Técnico de Sementes Florestais estão alinhados com essas necessidades e pretendem fazer com 

que estes eventos conjuntos ajudem na integração de todos os atores que lidam com essas temáticas, com 

sessões específicas e momentos de diálogo. Assim, pode-se criar cada vez mais uma unidade de discurso e prática, com 

respeito à diversidade de opiniões e consolidando as melhores práticas de restauração ecológica e manejo de 

sementes em todos os biomas brasileiros. Vejam a seguir as orientações para submissão das propostas. 

 

Descrição da estrutura das mesas-redondas e oficinas: 
 
 
Mesas-redondas: o objetivo da mesa-redonda é integrar, a partir de debates ou sínteses, o tema proposto. As 

mesas terão duração de uma hora e trinta minutos, impreterivelmente. Sugere-se a participação de no mínimo três 

até no máximo quatro palestrantes, para permitir a exposição e a discussão de ideias. O tema proposto deve ser de 

elevada relevância, prática ou teórica, e de amplo interesse. A divisão do tempo entre os palestrantes e perguntas 

ficará a cargo do proponente da mesa-redonda, mas sugere-se cerca de 15-20min por palestra, possibilitando aos 

conferencistas programaram-se conforme diferentes mesas-redondas e oficinas. Desta forma, esperamos que as 

mesas-redondas contribuam com inovações, críticas e sugestões, preferencialmente dentro das linhas temáticas 

do evento. 

 

Oficinas: são focadas na participação da audiência através de debates e perguntas. Podem ser conduzidos por um 

único moderador/facilitador ou por um grupo de pessoas (3-5). Os principais objetivos da oficina são promover a 

troca de experiências, discussão de problemas práticos e preencher lacunas do conhecimento. Os organizadores 

terão a flexibilidade para definir a estrutura e dinâmica da oficina de maneira a atingir os objetivos propostos. As 

oficinas também terão a duração de uma hora e trinta minutos, impreterivelmente. 
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Ressalte-se que o Comitê Técnico de Sementes Florestais está organizando uma sequência de palestras e mesas-

redondas dentro da programação do Simpósio, a ser divulgada posteriormente. No entanto, as comissões 

organizadoras de ambos eventos estão abertas à submissão de propostas nessa temática. 

 

Todas as propostas deverão ser apresentadas conforme formulário padrão (disponibilizado durante as etapas da 

submissão) e passarão pelo processo de avaliação, conforme descrito a seguir. 

 

Processo de avaliação das propostas 
 
 
Todas as propostas enviadas serão analisadas por dois revisores membros do Comitê Técnico-Científico do evento. A 

partir da avaliação, será definido se a proposta foi aceita integralmente, aceita com ajustes ou rejeitada. Todas as 

avaliações serão realizadas após o encerramento para submissão de propostas. 

 

As propostas serão avaliadas a partir dos seguintes critérios: 
 
 

o Apresentação de resultados de pesquisas e práticas inovadoras, novas perspectivas ou abordagem 

interdisciplinar; 

o Multiplicidade de grupos de pesquisa e instituições dos palestrantes envolvidos; 

o Relevância para restauração ecológica no campo ambiental, socioeconômico e cultural; 

o Aplicabilidade para profissionais da restauração de diferentes setores e em distintos contextos; 

o Relevância e conexão com o tema do evento “Ganho de escala na restauração ecológica no Brasil”; 

o Visão integrada do assunto a ser abordado: as mesas-redondas ou oficinas devem ir além do estudo de caso 

(para esse tipo de relato, aguarde a chamada de resumos e vídeos); e 

o Presença confirmada da maioria dos palestrantes convidados (via confirmação de inscrição). 
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Todas as informações referentes ao processo de avaliação e do status da proposta serão enviadas para o e- mail 

registrado pelo proponente após a submissão. 

 

Responsabilidades dos organizadores 
 

 
O proponente de mesa-redonda ou oficina será o ponto de comunicação com a organização do evento para 

esclarecimento de questões práticas e eventuais alterações. Desta forma, essa pessoa deve estar disponível para 

responder prontamente a questões apresentadas pela comissão organizadora. O evento não oferecerá suporte 

logístico (traslado, hospedagem e alimentação) ou isenção da taxa de inscrição para as pessoas envolvidas nas 

mesas-redondas ou oficinas. Todos os participantes devem estar inscritos no evento e cobrir seus gastos. 

 

Comunicação com os palestrantes: os proponentes das mesas-redondas ou oficinas serão responsáveis por convidar 

os palestrantes e comunicar a comissão organizadora em caso de qualquer alteração. Os proponentes 

também devem assegurar que todos os palestrantes façam a inscrição no evento até a data do primeiro prazo da 

inscrição (30 de maio de 2018). Palestrantes que não estiverem inscritos até essa data serão excluídos do programa 

do evento. Os proponentes também serão responsáveis por comunicar para comissão organizadora, com a máxima 

brevidade, os casos de cancelamento ou alterações no programa da mesa-redonda ou oficina. A definição do dia e 

horário de cada mesa-redonda ou oficina será realizada pela comissão organizadora do evento em função dos 

temas. Em casos de cancelamento de palestrantes, a comissão organizadora poderá sugerir ao proponente a 

inclusão de um novo palestrante a partir dos resumos submetidos ao evento. 
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Guia para submissão de proposta / Formato da proposta 
 
 

o Título da mesa-redonda ou oficina (máximo de 300 caracteres com espaços); 

o Resumo – contextualização do problema, apresentação dos objetivos, tópicos que serão abordados e 

relevância para ciência, prática e políticas públicas, relacionando a proposta ao tema e aos tópicos 

principais da conferência (máximo de 3000 caracteres com espaços); 

o Dados do proponente – Nome completo, Instituição, e-mail e telefones; 

o Lista de palestrantes convidados (com e-mail de contato) e título de todas as palestras. 
 
 
A língua oficial do evento é o Português. Palestrantes de outras nacionalidades podem apresentar suas 

respectivas palestras em espanhol ou inglês. Entretanto, é importante salientar que o evento não contará com 

tradução simultânea. Sugere-se o uso de PowerPoint para apresentação. O evento terá suporte de Internet, mas 

a apresentação de material online durante as palestras, como vídeos, está condicionada às condições da rede no 

momento da apresentação. 

 

Propostas que não seguirem esse roteiro serão rejeitadas. Após a submissão, o proponente receberá uma 

mensagem de confirmação. Em caso de não recebimento dessa mensagem em até dois dias úteis, entre em contato 

com brasil.sobre@gmail.com. O resultado da avaliação da proposta será enviado ao proponente até 30 de março de 

2018. 

 

Atenção: não submeta uma proposta em caso de dúvida sobre a capacidade de cumprir todos os requisitos necessários 

para realização da mesa-redonda ou oficina. 

mailto:brasil.sobre@gmail.com

