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NORMAS PARA ELABORAÇÃO E SUBMISSÃO DE RESUMO SIMPLES 

NO II FÓRUM DE ESTUDANTES DE AGROECOLOGIA 

Antes de iniciar a elaboração de seu resumo simples, leia atentamente a todas as informações 

constantes nesse arquivo. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS:  

O autor que submeter o resumo simples será o responsável pelo trabalho e deve estar 

inscrito no evento antes de realizar a submissão. Os resumos simples submetidos serão 

encaminhados para revisores e devolvidos aos autores caso necessitem de correções.  

O autor que realizar a submissão, obrigatoriamente, deverá realizar a apresentação, 

não havendo a necessidade de o apresentador constar como autor principal (primeiro 

autor) do trabalho. Os trabalhos serão apresentados de forma oral e cada inscrito 

poderá submeter até 2 (dois) resumos simples.  

O período de submissões de resumos simples será de 25 de maio a 25 de junho de 

2022. O resultado da avaliação dos trabalhos será divulgado, no máximo, entre 25 e 30 

de junho de 2022. Caso seja necessária correção, o arquivo corrigido em formato 

DOCX deverá ser enviado no período de 30 de junho a 03 de julho de 2022. A não 

devolução do Resumo corrigido no prazo, bem como a devolução do arquivo sem a 

realização das correções solicitadas pelas Comissão Científica e Técnica do evento, 

implicará na sua recusa para apresentação/publicação na Fórum.  

A relação dos trabalhos aceitos na II Fórum de Estudantes de Agroecologia será 

divulgada até o dia 04 de julho de 2022, no site do evento. 

 

 

 

 

 

NORMAS PARA A SUBMISSÃO:  
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O resumo simples é destinado a trabalhos com resultados esperados (em andamento), 

parciais ou finais (concluídos). Consulte o modelo de resumo simples, na quarta 

página deste documento antes de redigir o seu trabalho.  

Trabalhos recebidos fora do modelo não serão aceitos. O resumo simples deverá ser 

redigido utilizando-se do template/modelo, Microsoft Word (.docx), disponível para 

baixar aqui. Trabalhos recebidos sem o template/modelo não serão aceitos e retornarão 

aos autores para correção. O trabalho poderá ser redigido em português, espanhol 

ou inglês. 

O resumo simples deverá ter no mínimo 200 e no máximo 400 palavras e não poderá 

ultrapassar mais que 01 (uma) página. Não serão permitidas figuras ou tabelas no corpo 

do resumo, entretanto, quando cabível, seu uso é encorajado na apresentação oral 

(PowerPoint). 

Cada resumo simples poderá ter no máximo a participação de seis integrantes (autor e 

coautores). Os nomes do autor principal e do(s) coautor(es) devem ser informados no 

ato da submissão, por Email (resumosepg@gmail.com), e no arquivo “Trabalho 

identificado”, que deverá ser anexado no momento da submissão. 

A submissão dos resumos, dentro dos prazos estipulados, deverá ser realizada através 

de envio para o Email resumosepg@gmail.com. O “assunto” do E-mail deverá ser 

intitulado “submissão de trabalho” e, para cada trabalho submetido por um mesmo autor 

correspondente, deverá ser redigido um E-mail. 

 
No ato de submissão dos resumos simples, o autor deverá enviar dois arquivos: 

“Trabalho não identificado” e “Trabalho identificado”, ambos no formato DOC ou DOCX.  

 
❖ “Trabalho não identificado”: este arquivo NÃO deverá revelar a identidade 

dos autores, coautores, orientadores e afins, garantindo assim a integridade e 

imparcialidade do processo de avaliação.  

 

http://www.profagroec.uem.br/arquivos-vi-epg/modelo-template-resumo-vi-epg.docx/@@download/file/Modelo(Template)%20Resumo%20VI%20EPG.docx
mailto:resumosepg@gmail.com
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❖ “Trabalho identificado”: deverá anexar o mesmo trabalho, desta vez com a 

identificação de todos os autores. Se aprovado, este trabalho será utilizado 

na publicação dos anais do evento após validado. 

 
Após realizado o envio dos resumos, o autor receberá, como resposta ao Email de 

submissão, a confirmação de recebimento do trabalho pela comissão científica do 

evento. 

 

NORMAS PARA A APRESENTAÇÃO ORAL:  

Os trabalhos deverão ser apresentados de forma oral, por meio de vídeos gravados 

previamente, com duração máxima de cinco minutos. Não serão aceitos vídeos com 

duração de tempo maior do que cinco minutos. 

Será obrigatório o uso de apresentação do tipo PowerPoint® sendo que o modelo com 

o template da apresentação será disponibilizado ao candidato, via Email, após a 

submissão do resumo. Na gravação deverá aparecer a apresentação de PowerPoint®, 

com o template/modelo disponibilizado, e a imagem do apresentador, que deve ser 

obrigatoriamente o autor que realizou a inscrição e a submissão do(s) resumo(s) 

simples.  

Após gravar o(s) vídeo(s), o autor responsável deverá criar um canal no YouTube (caso 

ainda não possua um) e disponibilizá-lo na plataforma. O autor responsável deve 

encaminhar o link do Youtube contendo o vídeo referente a gravação da apresentação 

para o e-mail resumosepg@gmail.com tendo como “assunto” do e-mail o título do 

trabalho.  

Logo após a submissão do trabalho na plataforma (YouTube), o autor deverá realizar o 

envio do e-mail contendo o link, sendo a data limite de envio o dia 06 de julho de 2022. 

Será encaminhado um E-mail ao autor correspondente, confirmando o recebimento do 

link do vídeo.  

A comissão poderá pedir ao apresentador que sejam feitas correções nos vídeos. Os 

vídeos serão reproduzidos durante o evento e o autor responsável deverá estar 

mailto:resumosepg@gmail.com
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presente na solenidade, afim de realizar comentários, complementações e/ou tirar 

dúvidas dos participantes que estiverem assistindo.  

A comissão organizadora selecionará, previamente, os cinco melhores trabalhos 

e os respectivos autores correspondentes serão convidados para realizar as 

apresentações ao vivo durante o evento. Ainda, haverá emissão de certificado 

para os cinco melhores trabalhos submetidos. 
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TÍTULO DO TRABALHO. FONTE ARIAL 12, NEGRITO, MAIÚSCULAS, CENTRALIZADO E 
ESPAÇO SIMPLES. MÁXIMO DE 15 PALAVRAS. 

Espaço de 01 linha (simples) 
Nome completo do primeiro autor1, Nome completo do segundo autor2, Nome completo do terceiro 
autor3, Nome completo do quarto autor4, Nome completo do quinto autor5, Nome completo do sexto 

autor6 

Espaço de 01 linha (simples) 
1Graduando em Agronomia, Departamento de Agronomia, Universidade Estadual de Maringá. E-mail: exemplo@exemplo.com  

 2Vínculo do autor 2.  
3Vínculo do autor 3.  
4Vínculo do autor 4.  
5Vínculo do autor 5.  
6Vínculo do autor 6. 

Espaço de 01 linha (simples) 
RESUMO (Fonte: Arial 12, maiúscula, em negrito e centralizada) 

Espaço de 01 linha (simples) 
O texto do resumo deverá ter no mínimo 200 e no máximo 400 palavras. Serão permitidas 
figuras ou tabelas no corpo do resumo (se estritamente necessárias para o trabalho), desde 
que respeitados os limites de palavras e de paginação. Em caso de utilização de tabelas, as 
mesmas deverão ser adicionadas através da ferramenta do “Word” e não em formatos de 
imagem. O texto deverá ser redigido com espaçamento simples entre linhas, fonte Arial 12, 
alinhamento justificado, cor preta e respeitando as margens estabelecidas. O arquivo não 
poderá ter mais que 01 (uma) página. 

Espaço de 01 linha (simples) 
PALAVRAS-CHAVE: Palavra 1; Palavra 2; Palavra 3. 

 

Observações: 

❖ Deverão ser respeitadas as margens de página preestabelecidas de acordo com este 

modelo. Caso não respeitadas, poderá ser solicitada pela comissão avaliadora a 

correção do trabalho (se reincidente, o mesmo poderá ser recusado); 

❖ A lista de autores deverá ser redigida conforme este modelo, em fonte Arial 10, itálico e 

centralizado; 

❖ O item de titulação, filiação e endereço de Email dos autores deverá ser redigido 

conforme este modelo, Arial 8, centralizado; 

❖ Nas “PALAVRAS-CHAVE”, deverão ser inseridos de 3 a 5 termos em ordem alfabética, 

separados por ponto e vírgula (;) e ponto final no último termo. Arial 12, justificado. Não 

repetir palavras do título; 

❖ Estas observações deverão ser removidas do modelo após a escrita do resumo, 

antecedendo a submissão do mesmo. 

mailto:exemplo@exemplo.com

