
                      
 

       
 

CIrCULA – VII MOSTRA DE CIÊNCIAS, CULTURA E ARTE DO CEPAE  

II SEMINÁRIO DE PROJETOS DE TCEM 

I EXPOSIÇÃO DE TCEM 

(25, 26, 27 e 30 de novembro) 
 

 

NORMAS PARA ENVIO DE TRABALHOS ACADÊMICOS 

 

Oficina: encaminhar um resumo simples para o email do evento (circulacepae@gmail.com), 

até o dia 15/11/2019 (sexta-feira), com o seguinte enunciado: Modalidade - Nome Sobrenome. 

Exemplo: Oficina – Eliane Pereira.  

 

Comunicação oral, roda de conversa, exposição de trabalhos e pôster: encaminhar um 

resumo simples para o email do evento (circulacepae@gmail.com), até o dia 20/11/2019 

(quarta-feira), com o seguinte enunciado: Modalidade - Nome Sobrenome. Exemplo: 

Comunicação oral – Eliane Pereira.  

 

Orientações para a formatação dos resumos: o texto do resumo deve conter entre 100 e 250 

palavras, em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço simples, em todo o arquivo. O título 

do resumo deve estar centralizado, no alto da página, em caixa alta e em negrito. A autoria deve 

vir na linha imediatamente abaixo do título, alinhado à direita e entre parênteses o nível de 

ensino, a unidade acadêmica e a instituição. Na linha seguinte deve constar o nome do 

orientador do trabalho (caso haja) e as demais informações solicitadas. O texto do resumo deve 

vir duas linhas abaixo, em um só parágrafo, justificado, apresentando de forma sucinta a 

temática de estudo, os objetivos, a metodologia e os resultados (finais ou parciais). As palavras-

chave, em número de três, devem vir na linha imediatamente após o final do resumo, separadas 

por ponto e vírgula, precedidas da indicação “Palavras-chave” (modelo de resumo em anexo).  

 

ATENÇÃO: nossas salas são equipadas com data show. Sugerimos que traga seu notebook 

para a apresentação.   
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ANEXO 

 

 

USO RENOVÁVEL DO BAMBU 

   

Tiago Barbosa Neves (Ensino Médio – CEPAE-UFG) 

Fabiana Perpétua Ferreira Fernandes (Orientadora – CEPAE-UFG) 

 

 

O uso do bambu no território brasileiro ainda não atingiu seu auge, sendo escasso e 

pouco aproveitado como material de valor econômico, social e cultural. Alguns 

pesquisadores como Lopes (2008), Silva, Cordeiro e Correia (2008), Almeida (2017), 

Drumond e Wiedman (2017) indicam a necessidade de utilização de meios renováveis 

que diminuam a poluição ambiental e garantam baixos custos de uso e manutenção. 

Com base nesses pressupostos, selecionamos como temática central de nossa pesquisa 

“o uso renovável do bambu”. O objetivo geral da pesquisa foi investigar os espaços e 

funções de uso do bambu na atualidade. Para sua realização contamos com a 

participação de um professor pesquisador como sujeito de pesquisa e aplicamos uma 

entrevista estruturada. A partir da finalização do estudo podemos concluir que, na 

atualidade, o bambu apresenta inúmeras aplicabilidades como, por exemplo: na 

construção civil, no tratamento de esgoto e na produção de móveis, espaços nos quais 

focamos nossa pesquisa. Na construção civil serve como substituinte da madeira e dos 

metais, no tratamento de esgoto como opção de baixo custo e sem poluição do solo, na 

produção de móveis como forma de diminuir os altos índices de desmatamento.  

Palavras-chave: bambu; uso renovável; contextos variados.   

 


