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 “Por uma investigação rumo ao desenvolvimento sustentável” 

Unango, Sanga, 27 e 28 de Setembro de 2017 

CONTEXTUALIZAÇÃO 
No âmbito das suas actividades de pesquisa e extensão, a 

FCA da UniLúrio irá organizar, nos dias 27 e 28 de 

Setembro de 2017, as 5as Jornadas Científicas Estudantis, 

um evento que se pretende que seja um fórum de 

discussão e troca de ideias entre docentes e estudantes 

de ensino superior e partilha dos resultados de trabalhos 

de pesquisa recentes concernentes a práticas 

sustentáveis para o aumento da produção e produtividade 

agrícola. Para este ano, a participação nas jornadas, que 

terão lugar nas instalações da FCA, em Unango, está 

aberta aos docentes e estudantes das demais instituições 

de ensino superior sediadas na Província de Niassa. 

 

OBJECTIVOS 

 Partilhar os resultados das pesquisas realizadas pelos 

estudantes de ensino superior da província de Niassa 

 Incentivar a realização de trabalhos de pesquisa pelos 

estudantes e docentes da província  

 Promover um intercâmbio científico entre docentes 

envolvendo estudantes de ensino superior da província 

 

TIPOS DE COMUNICAÇÃO 
 Oral 

 Póster 

A inscrição ao evento será feita mediante a submissão de 

um resumo, devendo o tipo de comunicação pretendido 

ser indicado no final do mesmo. 

ÁREAS TEMÁTICAS 
(1) Sistemas Agroflorestais na Sustentabilidade 

Ambiental;   

(2) A certificação de produtos agrícolas; 

(3) Transferência de tecnologias para comunidades 

rurais; 

(4) Agricultura biológica; 

(5) Melhoramento genético e biotecnologia; 

(6) Segurança alimentar e nutricional; 

(7) Maneio e conservação do solo e dos recursos 

hídricos; 

(8) Conservação da biodiversidade, ambiente e recursos 

naturais; 

(9) Intensificação Sustentável; 

(10) Agricultura de Precisão. 

(11) Outras áreas transversais: sociais e étnicas 

 

 

SUBMISSÃO DE RESUMOS 

Os resumos (200 a 300 palavras, Times New Roman, 

tamanho 12, espaçamento 1.5 e 3 a 5 palavras-chave) 

deverão ser submetidos até 20 de Agosto de 2017 no 

endereço congress.unango@gmail.com. Os autores 

cujos resumos tiverem sido seleccionados serão 

notificados até o dia 30 de Agosto de 2017, devendo 

enviar as comunicações até 15 de Setembro de 2017. O 

modelo da apresentação em póster se encontra em 

anexo. 
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