
 
Evento Online 

Para inscrições de ouvintes e/ou submissões de trabalhos, acesse: 

https://www.even3.com.br/anap-cla-desenvolvimento-sustentavel/ 

ANAP - Associação Amigos da Natureza da Alta Paulista convida estudantes, 

pesquisadores, professores, profissionais, dentre outros, a contribuírem com trabalhos 

no II Congresso Latino-americano de Desenvolvimento Sustentável que terá como 

objetivo realizar uma discussão teoria e prática sobre os  17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). 

Tema do evento de 2023: Transformando o Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável 

EIXOS TEMÁTICOS 

 

  1. Erradicação da pobreza  

  2.  Fome zero e agricultura sustentável  

  3. Saúde e bem-estar 

  4. Educação de qualidade 

  5. Igualdade de gênero 

  6. Água limpa e saneamento  

  7. Energia limpa e acessível 

  8. Trabalho decente e crescimento econômico 

  9. Inovação infraestrutura 

  10. Redução das desigualdades  

  11. Cidades e comunidades sustentáveis 

  12. Consumo e produção responsáveis 

  13. Ação contra a mudança global do clima 

  14. Vida na água 

  15. Vida terrestre 

  16. Paz, justiça e instituições eficazes 

  17. Parcerias e meios de implementação 

 

 

https://www.even3.com.br/anap-cla-desenvolvimento-sustentavel/
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/1
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/1
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/1
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/1
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/2
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/2
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/3
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/4
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/5
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/6
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/6
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/7
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/8
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/9
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/10
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/10
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/11
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/12
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/13
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/14
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/15
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/16
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/17


NOVIDADE DESTE EVENTO 

Participação de categoria ouvinte é gratuita  

Apresentação de trabalhos será realizada na categoria "Não Presencial / Online"  

CALENDÁRIO  

10 de maio de 2023 - Último dia para "SUBMISSÃO DE TRABALHO" (Artigo Completo)  

1º de junho de 2023 - Divulgação dos trabalhos aprovados  

10 de julho de 2023 - Pagamento da inscrição de apresentador 

15 de junho de 2023 - Encaminhar o link do YouTube no Vídeo contendo a    

Apresentação do Trabalho - Preencher Formulário 

24 de julho de 2023 - Último dia para inscrições dos participantes na "CATEGORIA 

OUVINTE" - Inscrição Gratuita 

25 a 28 de julho de 2023 - Realização do Evento 

28 de julho de 2023- Liberação dos "CERTIFICADOS" na "ÁREA DOS USUÁRIOS" 

Palestras - Acessar a plataforma Even3 - passaremos os links 

Apresentação dos trabalhos Online - https://www.youtube.com/@anaptupa  

Anais do Evento (com ISSN) -

https://publicacoes.amigosdanatureza.org.br/index.php/anap  

 

SUBMISSÃO DE TRABALHO 
Apresentação de trabalhos será realizada na categoria "Não Presencial / Online"  
Podem submeter trabalhos na categoria de "ARTIGO COMPLETO", alunos de 

graduação e stricto sensu 
Para submeter um trabalho, o (a) autor (a) deverá utilizar os templates e anexar 

a "Declaração de Direitos Autorais do Trabalho": 

>> Template com identificação 
>> Template sem identificação 
>> Declaração de Direitos Autorais do Trabalho 

 
APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 
Os autores deverão gravar um vídeo deverá ter de 10 a 20 minutos que deverá 

ficar disponível no YouTube 
O link do YouTube deverá ser encaminhado via formulário até 5 de abril de 2023 

- Preencher Formulário 

Não é obrigatório, porém só receberá o certificado de apresentador que encaminhar 

o link do YouTube 
Caso o trabalho seja aprovado e a inscrição esteja efetivada, o vídeo da apresentação 

será disponibilizado no Canal do YouTube da ANAP 
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CERTIFICADO 
Os participantes (ouvintes e apresentadores) receberão certificado de 30 (trinta) 

horas/atividades 
 
 
ANAIS DO EVENTO 
Todos os trabalhos aprovados no evento serão publicados nos ANAIS do Evento com 

registro no ISSN 
 
PRÊMIO PARA OS MELHORES TRABALHOS 
Informamos que os trabalhos na Categoria "Artigo Completo" selecionados com nota 

igual/superior a 7 pontos terão direito a segunda publicação em uma 

das revistas/periódicos da ANAP: 
Critério da pontuação para segunda publicação 

7 a 8,5 - Revista Latino-americana de Ambiente Construído & Sustentabilidade (nível 

de graduação e stricto sensu).  
8,6 a 10 - Revista Científica ANAP Brasil (nível de graduação) 
8,6 a 10 - Periódico Eletrônico Fórum Ambiental da Alta Paulista (somente para stricto 

sensu). Os autores com pontuação para esta revista receberão instruções para 

publicação em dois idiomas (português e Inglês) 
 

 

ORGANIZAÇÃO DO EVENTO 

Associação Amigos da Natureza da Alta Paulista 

Pessoa de Direito Privado Sem Fins Lucrativos 

Fundada em 14 de setembro de 2003 

Rua Bolívia, 88 | Jardim América |Tupã-SP | 17605-310 

www.amigosdanatureza.org 

www.editoraanap.org 

www.estantedaanap.org 

www.eventoanap.org 

E-mail: cla.desenvolvimentosustentavel@gmail.com  

Celular: (14) 99102-2522 
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