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O acesso à energia elétrica tem um papel fundamental no desenvolvimento socioeconômico e, em 

especial, na redução da pobreza. A produção e o uso local de energia renovável oferecem um 

potencial relevante para o desenvolvimento econômico regional, à parte de diversos benefícios 

ambientais. Em muitas regiões, a falta de eletrificação rural é um grande impedimento para a 

expansão da economia. Embora a maior parte dos países da América do Sul tenha estratégias e 

planos específicos e bem definidos para aprimorar a produção de energia renovável, a 

implementação de fato está ameaçada por uma vasta gama de problemas legislativos, financeiros, 

políticos e tecnológicos.

O projeto do Consórcio de Geração Elétrica através de Fontes Renováveis na América Latina, 

(REGSA) é custeado pelo "Thematic Programme for Environment and Sustainable Management of 

Natural Resources, including Energy" (Programa temático para o meio ambiente e gerenciamento 

sustentável de recursos naturais, inclusive energia), financiado pela União Europeia. Este 

programa oferece aos envolvidos a oportunidade de promover a energia renovável na eletrificação 

rural. 

O desenvolvimento sustentável não é um estado fixo de harmonia, mas um processo de 

transformação no qual a exploração de recursos, o direcionamento de investimentos, a orientação 

do desenvolvimento tecnológico e mudanças institucionais são feitas de modo consistente com o 

futuro, assim como de acordo com as necessidades presentes. Em última análise, o 

desenvolvimento sustentável deve ser uma decisão política. Neste sentido, o desenvolvimento 

sustentável deve ser atingido através de atividades ecologicamente corretas, economicamente 

viáveis, socialmente justas e culturalmente diversificadas. 

Os temas centrais da conferência serão as Energias Renováveis, Direito e Meio Ambiente, 

Eficiência Energética e Desenvolvimento Sustentável.

1. Origem
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Os objetivos do Congresso Internacional REGSA: Energias Renováveis, Eficiência Energética e 

Desenvolvimento Sustentável (REGSA – 2014) são:

i. Possibilitar às universidades de todo o mundo a oportunidade de apresentarem os seus 

trabalhos (inovação curricular, pesquisa, atividades, projetos práticos) relacionados com o 

Desenvolvimento Sustentável, a Eficiência Energética e as Energias Renováveis;

ii. Promover o intercâmbio de informações, idéias e experiências adquiridas na execução de 

projetos, a partir de iniciativas de sucesso e boas práticas na utilização e geração de energia 

renovável, especialmente nas areas rurais;

iii. Discutir abordagens metodológicas e projetos que visam integrar o tema da energia sustentável 

e renovável no apoio a projetos e na implementação de planos de ação de energias renováveis 

em comunidades e areas rurais.

iv. Destacar a importância da inovação na geração de tecnologias e na promoção do 

desenvolvimento sustentável;

Por fim, mas não menos importante, outro objetivo do evento será documentar e disseminar a 

riqueza de experiências disponíveis hoje. Para isso, será publicado um livro com os artigos 

selecionados apresentados na conferência. O aceite de artigos estará sujeito à avaliação (“peer-

view”), e pede-se aos autores que se certifiquem de que seus manuscritos sigam o mais alto 

padrão de qualidade internacional. 

2. Objetivos
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• Corpo docente das Instituições de Ensino Superior

Membros das administrações das universidades;

Pesquisadores;

Estudantes;

Responsáveis por projetos e consultores;

Autoridades locais e membros de governo;

Membros de ONGs;

Empresas e Empresários do setor Energético

Público em geral pode também assistir ao evento.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

3. Perfil dos Participantes

A estrutura do evento REGSA 2014 contará com um conjunto de apresentações divididas em três 

temas, que serão organizadas, tratando de questões de valor estratégico para as Energias 

Renováveis, Direito e Meio Ambiente, Eficiência Energética e Desenvolvimento Sustentável

Estes são: 

Tema 1: 

Energias Renováveis, Geração de Energia Elétrica Renovável e Eficiência Energética 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente   

Arquitetura Bioclimática e Tecnologias Ambientais 

Direito e Meio Ambiente

Tema 2: 

Tema 3: 

Tema 4: 

4. Estrutura do Evento:
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REGSA 2014 decorrerá de 6 a 8 de maio de 2014. O programa e horários serão os seguintes:

5. Programa e horários

Prazo para submissão dos resumos: 30 de Setembro de 2013

Prazo para submissão dos artigos: 30 de novembro de 2013

Prazo para inscrições dos autores: 30 de novembro de 2013

Prazo para inscrições dos participantes: 12 de Abril de 2014

6. Prazos

Terça-Feira, 6 de Maio de 2014 Quarta-feira, 7 de Maio de 2014 Quinta-Feira, 8 de Maio de 2014

19h00 Sessão 

Solene de Abertura

Manhã: Sessões

Tarde: Sessões

Noite: Sessões 

Manhã: Sessões

Tarde: Sessões

 e visitas técnicas 
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7. Inscrições e condições de participação

As inscrições para os autores estão abertas até o dia 30 de novembro de 2013. Como o tempo 

para as apresentações é limitado, os autores deverão inscrever-se o mais rapidamente possível. 

Os participantes poderão inscrever-se até 12 de Abril de 2014.

Os participantes que se inscreverem no evento deverão estar cientes que terão que custear sua 

própria viagem, acomodações e custos incidentais (por exemplo, taxas de visto relacionados à 

sua viagem ao Brasil, quando estrangeiros). Os organizadores não se responsabilizam por 

qualquer custo de viagem ou acomodação de qualquer tipo aos participantes do evento.

8. Entidades Organizadoras

UNISUL

Projeto REGSA

GIPART-Unisul 

Universidad de Chile

Universidad Católica Boliviana “San Pablo“

Universidade de Ciências Aplicadas de Hamburgo

Comitê Científico Internacional

Presidência

Professor Doutor José Baltazar Salgueirinho Osório de Andrade Guerra, REGSA, Unisul, Brasil.

Professor Doutor Luciano Dutra REGSA, Unisul, Brasil.

Professor Doutor Walter Leal REGSA, Universidade de Ciências Aplicadas de Hamburgo, HAW, 

Alemanha 

Professor Doutor Rogério Santos da Costa SPI, Unisul, Brasil 
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Membros

Prof. Dr. Javier Aliaga, Catholic University of Bolivia, Bolivia

Prof. Dr. Adriano Ciani, University of Perugia, Italy

Prof. Drª. Clara Pardo, University of Bogota, Colombia

Prof. Dr. Luis Vargas, University of Chile, Chile

Prof. Luis Velazquez, University of Sonora, Mexico

Prof. Dr. Youssef Ahmad Youssef, Humber Institute of Technology and Advanced Learning, School 

of Business, Canada 

Prof. David Chavez, Catholic University of Peru, Peru

Prof. Dr. Mauri Heerdt , Unisul, Brazil

Prof. Nilzo Ivo Ladwig, Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNAHCE, Brazil

Prof. Jacir Leonir Casagrande, Unisul, Brasil

Prof. Dr. Ana Regina Dutra, Unisul, Brasil

Prof. Dr. Anelise Vieira Cubas, Unisul, Brasil

Prof. Dr. Elisa Helena Siegel Moecke, Unisul, Brasil

Prof. Dr. Rafael Faraco, Unisul, Brasil

Prof. Dr. Ronald Wennersten, Institute of Thermal Science and Technology

Shandong University, China

Prof. Dr. Zhihua Zhang, Beijing Normal University, China

Professor Vikas Khanna, University of Pittsburgh, Estados Unidos da América

Organizadores

Professor Doutor José Baltazar Salgueirinho Osório de Andrade Guerra. REGSA, Unisul, Brasil.

Professor Doutor Luciano Dutra, REGSA, Unisul, Brasil.

Professor Doutor Rogério Santos da Costa

Professor Frederico Padre Cardoso

Msc. Julia Gotwald, REGSA, Universidade de Ciências Aplicadas de Hamburgo, HAW, Alemanha

Msc. Sílvia Back, Unisul, Brasil. 
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Msc. Suely Ferraz de Andrade, REGSA, Unisul, Brasil.

Bsc. Norma Camisão Schwinden, REGSA, Unisul, Brasil.

Bsc. Veronika Schulte REGSA, Universidade de Ciências Aplicadas de Hamburgo, HAW, Alemanha

Msc. Virgínia Lopes Rosa

Msc. Zacaria Alexandre Nassar

9. Mais informações e Organização

Task Force REGSA-2014

Norma Beatriz Camisão Schwinden

Suely Ferraz de Andrade

Escritório Local da Conferência no Brasil:

REGSA – Brasil 

UNISUL, Unidade Ilha Centro

Rua Trajano, 219 - Centro

88010- 010- Florianópolis -SC

Brasil. 

Tel: +55.483279.1927 

E-mail:  regsa@unisul.br
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O Congresso Internacional REGSA: Energias Renováveis, Eficiência Energética e Desenvolvimento 

Sustentável (REGSA – 2014) é um fórum para a apresentação dos avanços tecnológicos e 

resultados de pesquisas nas áreas de Energias Renováveis, Eficiência Energética e 

Desenvolvimento Sustentável. REGSA 2014 reunirá pesquisadores em Energia Renovável e 

Sustentabilidade oriundos de todas as partes do mundo.

Potenciais autores são convidados a submeter resumo sobre os temas que estejam dentro do 

escopo da conferência. O resumo deve ter no máximo 200 palavras contendo título do artigo, 

nome do autor (s), nome da instituição, descrever o argumento e os objetivos do artigo, palavras-

chave (até cinco) e alguns dos resultados. Descrições gerais de contextos mais amplos devem ser 

evitadas. O contato completo do(s) autor(es) deve ser fornecido (endereço, afiliação e e-mail). Os 

resumos devem ser escritos em terceira pessoa, não em primeira ou segunda (por exemplo, eu ou 

meu artigo). Por favor, veja na página 12 para um exemplo de resumo. Os autores cujos resumos 

sejam aceitos, receberão detalhes sobre a submissão de seus artigos completos. 

Temas para a apresentações:

 Geração elétrica através de fontes renováveis 

 As Energias Renováveis, o Clima e mudanças climáticas

 Energia Solar

 Energia Eólica 

 Energia hídrica

 Arquitetura bioclimática e Verde

 Direito e Meio ambiente

 Eficiência Energética

 Outras tecnologias de Energias Renováveis

 Gestão de Energia

 Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

 Bio-energia e bicombustíveis

 Empreendedorismo, Responsabilidade Social e Ambiental

COMO SUBMETER UM RESUMO/ 
Instruções para os autores
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Instruções gerais para a submissão do artigo 

Os artigos deverão estar em formato Word, inclusive figuras e tabelas. Os artigos de pesquisa 

poderão ter até 4.000 palavras no total. A formatação do texto deverá seguir as seguintes 

instruções: 

Título: 14pt. Times New Roman; negrito

Nome do(s) Autor(es): 10 pt. 

Endereço e Instituição: 10 pt. 

Resumo: 12 pt. 

Palavras-chave: 10 pt. 

Texto Principal: 12 pt., espaçamento simples 

Cabeçalhos: 12pt negrito, sem recuo.

Sub-cabeçalhos: 12pt negrito, sem recuo. 

Parágrafos: novos parágrafos sofrem recuo, mas são precedidos por uma linha de espaço. 

Figura/Tabela: Título 9 pt. 

Unidades de Medida: Sistema SI  

Referências: 12 pt; Harvard 

Instruções de Submissão: 

Resumo e artigo completos devem ser submetidos por e-mail a regsa@unisul.br

antes do prazo final já mencionado.
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EXEMPLO DE RESUMO

Alguns desenvolvimentos em educação para o desenvolvimento sustentável em Instituições de 

Ensino Superior

Prof. Walter Leal Filho (BSc, Phd, DSc, DPhil, DL, DLitt)

Hamburg University of Applied Sciences

Lohbrügger Kirchstr. 65

D-21033 Hamburg

Germany

E-mail: walter.leal@haw-hamburg.de

Resumo

A implementação do desenvolvimento sustentável na educação superior é uma tendência global. 

Entretanto, a intensidade e profundidade do engajamento das instituições de ensino superior com 

a sustentabilidade diferem de forma significativa.

Este artigo apresenta uma análise global sobre a forma como as instituições de ensino superior 

estão incluindo os temas de sustentabilidade nas diferentes áreas (por exemplo, no ensino, 

pesquisa, extensão e gerenciamento institucional), e descreve o progresso neste campo nos 

últimos 10 anos. Uma atenção especial é dada aos problemas e barreiras que impedem os 

desenvolvimentos quanto à integração dos temas de sustentabilidade na educação superior. Por 

fim, são resumidos alguns passos concretos a ser tomados de forma a permitir que as 

universidades integrem o desenvolvimento sustentável em suas atividades, mas também no 

desenvolvimento regional. Este artigo contribuirá com os interessados nos diferentes níveis de 

importância dado ao desenvolvimento sustentável nas instituições de ensino superior pelo mundo. 
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Inscrições online pelo site www.unisul.br/regsa

Obrigado por registrar-se no RESGA 2014


