
Regulamento para submissão dos vídeos no  

IV Seminário Estadual da Guavira: Jovens Pesquisadores!!! 
 

Breve histórico do evento: O seminário estadual da guavira é um evento anual que ocorre com o 

objetivo de criar um ambiente de discussão referente às ações para fomentar atividades relacionadas à 

guavira, tais como: gastronomia, turismo, cultura, pesquisa, inovação, produtos artesanais, renda para 

comunidades/cooperativismo, extrativismo sustentável, geração de novos produtos à base de guavira.   Os 

seminários foram iniciados em função da publicação em 07 DE NOVEMBRO DE 2017, da Lei Estadual 

Nº 5.082, que declara a guavira (Campomanesia spp.) como fruto símbolo do Estado de Mato Grosso do 

Sul. Diante do contexto histórico regional da importância cultural dos guavirais e do consumo da fruta, 

bem como de produtos originados desta, formou-se um grupo de trabalho composto por representantes, 

principalmente, das seguintes Instituições: FIOCRUZ MS, AGRAER, UFMS, UCDB, UNIDERP 

SEBRAE e representantes da Assembleia Legislativa, Secretarias Estaduais de Cultura, Turismo, Ciência 

e Tecnologia, visando estruturar ações para alavancar a divulgação da referida Lei e de suas 

potencialidades no que tange a idealização de ações e demandas objetivando a valorização e a 

conservação da guavira no Estado do MS.   

Nesse sentido, o I Seminário Estadual da Guavira, realizado nos dias 12 e 13 de abril de 2018, na 

Cidade de Campo Grande- MS, objetivou a discussão, por meio do encontro de diferentes atores e 

segmentos da sociedade, de temas relacionados a preservação, conservação e restauração da guavira, além 

da exploração sustentável, desenvolvimento de produtos, turismo e fortalecimento de uma cadeia 

produtiva. Em paralelo, foram realizadas atividades integradas como a exposição Coletiva de Fotografias 

da Guavira e a Feira de Produtos da Sociobiodiversidade. Além destas atividades, foram estruturados 

quatro grupos de trabalho: GT 1 - Preservação, conservação e restauração da Guavira; GT 2 - Produção 

sustentável, produtos e inovação relacionados a Guavira; GT 3 - Cultura, turismo e gastronomia 

envolvendo a Guavira; GT 4 - Estruturação da cadeia produtiva da Guavira. 

Ao final do evento foi gerado um documento referente as ações que deverão ocorrer para consolidar o uso 

sustentável da Guavira. 

O II Seminário Estadual da Guavira: Fruto símbolo do estado do MS, foi realizado no dia 29 de 

novembro de 2019, na Cidade de Campo Grande- MS. Os temas das palestras e discussão da segunda 

edição foram centralizados na estruturação da cadeia produtiva, integração da pesquisa, desenvolvimento 

e inovação com a guavira no MS; experiências de negócios sustentáveis com guavira e outras plantas 

nativas. Também apresentou as atividades de exposição de fotografias e a feira de produtos da 

sociobiodiversidade. Além da oficialização da doação ao Museu Marco de uma tela em óleo intitulada: 

guavira fruto símbolo do MS, de autoria do artista Toninho Perez. Importante destacar que essa obra 

corresponde, até o presente momento, a única desse acervo cuja temática refere-se ao fruto guavira.    

O III Seminário Estadual da Guavira, o foi ofertado via on line tendo sua programação dividida em 

dois dias: 01/12/2020 e 08/12/2020. Os temas das palestras e discussões serão: produção sustentável; 

serviços ambientais; tecnologias e desenvolvimento de produtos de guavira; comercialização e consumo 

consciente.  

Estamos organizando o IV Seminário Estadual da Guavira, o qual ocorrerá de forma híbrida (com parte 

virtual e parte presencial) em 26 e 27 de novembro de 2021. O tema geral são os Sistemas Agroflorestais 

e incluirá palestras sobre Sociobiodiversidade e SAFs, Novos produtos sustentáveis, Cadeias Produtivas e 

Consumidores.  



A equipe organizadora incluiu na programação a apresentação de vídeos de jovens pesquisadores que 

desenvolveram ou estejam desenvolvendo estudos com a guavira (Campomanesia spp.) no período 

compreendido entre 2015-2021. A ideia é divulgar o conhecimento gerado e os resultados de trabalhos 

técnicos e/ou científicos dos pesquisadores que contribuem para a conservação, restauração e/ou uso 

sustentável dessa espécie e incentivar novos estudos. 

   

Todas as orientações para a inscrição deverão estar de acordo com as condições dispostas neste 

regulamento.  

 

PARTICIPAÇÃO: A participação é aberta a todos os pesquisadores que tenham lido e concordado com 

as condições abaixo descritas.  

 

TEMA: Jovens Pesquisadores e Guavira 

 

DAS INSCRIÇÕES:  

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente online entre 08/10/2021 até o dia 31/10/2021 às 

23h:59min, através do e-mail guavirams@gmail.com, com assunto: Jovens Pesquisadores. 

O vídeo deverá ter no máximo 5 minutos e deve ser disponibilizado no YouTube ou no Google Drive do 

pesquisador (com visibilidade “pública” ou “não listado”). O link do vídeo deve ser fornecido por e-mail 

no momento da submissão da proposta. Os vídeos deverão conter o Objetivo da pesquisa, sua 

importância, Metodologia utilizada e os Resultados (finais ou parciais).  

A avaliação e seleção dos vídeos será realizada pela Comissão Científica do evento e o resultado da 

seleção será comunicado aos pesquisadores inscritos via e-mail, bem como divulgado no site 

agroextrativismosustentavel.ufms.br e mídias sociais do evento GuaviraMS.  

.  

A avaliação levará em consideração os seguintes critérios na seleção dos projetos: 

1. Atendimento às normas e adequação ao tema 

2. Contribuição científica e/ou tecnológica do estudo 

3. Estrutura visual, organização e disposição das informações no vídeo  

4. Conteúdo do vídeo 

5. Criatividade 

 A Organização do IV Seminário Estadual da Guavira não se responsabiliza por submissões não 

recebidas por motivos de ordem técnica, falhas nos links/vídeos ou outros fatores que 

impossibilitem o recebimento dos dados ou vídeo.  

 É obrigatória a realização da inscrição no IV Seminário Estadual da Guavira disponível no link: 

https://forms.gle/Ve4ybfJNjcHsh9ti7  

• O autor e demais coautores devem manifestar ciência e autorização sobre a veiculação dos vídeos 

durante o evento. O conteúdo dos vídeos é de inteira responsabilidade dos autores.  

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

• Todos os participantes deverão ceder, em caráter exclusivo, definitivo, irrevogável e irretratável, 

todos e quaisquer direitos autorais, patrimoniais relativos à sua respectiva obra para uso 

exclusivo do vídeo e/ou peças publicitárias, matérias jornalísticas e outras formas de divulgação 

do “Seminário Estadual da Guavira”, resguardando a citação da autoria.  

https://forms.gle/Ve4ybfJNjcHsh9ti7


• O ato de inscrição implica na aceitação e concordância com todos os itens deste regulamento. 

• O não cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento poderá causar, a critério de seus 

organizadores e membros da comissão julgadora, a recusa dos projetos/vídeos, e, 

consequentemente, do respectivo participante. 

• Para fins curriculares os pesquisadores que tiverem os vídeos selecionados receberão certificados 

de divulgação científica.   

• Caso haja interesse na publicação no Ebook do IV Seminário Estadual da Guavira deverá ser 

enviado texto em word, conforme orientações que serão enviadas por email. 

Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora e comissão científica do “IV Seminário 

Estadual da Guavira”. 


