
XIII Encontro Regional das Agrárias, de 22 a 25 de agosto de 2017. Avenida dos Ipês, Rua J, Bairro Cidade Jardim. 
CEP: 68.500-000 - Cidade Universitária - Campus 3, Marabá-PA. 
E-mail: era.unifesspa@gmail.com. 

 

EDITAL PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS 
EXPANDIDOS 

Tema: 

“Desafios e potencialidades dos diferentes sistemas 

produtivos na Amazônia” 

  

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

INSTITUTO DE ESTUDOS EM DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E REGIONAL 

FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE MARABÁ - FCAM 

 

 

XIII ENCONTRO REGIONAL DAS AGRÁRIAS – 

ERA DE 22 A 25 DE AGOSTO DE 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARABÁ-PA 

2017 

mailto:era.unifesspa@gmail.com


XIII Encontro Regional das Agrárias, de 22 a 25 de agosto de 2017. Avenida dos Ipês, Rua J, Bairro Cidade Jardim. 
CEP: 68.500-000 - Cidade Universitária - Campus 3, Marabá-PA. 
E-mail: era.unifesspa@gmail.com. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O Encontro Regional das Agrárias foi desenvolvido com objetivo de promover a 

integração entre estudantes, agricultores, profissionais das ciências agrárias e áreas afins, para 

discussões de alternativas sustentáveis, e a socialização de conhecimentos nas regiões sul e 

sudeste do Pará. 

A submissão de resumos é destinada a estudantes de graduação e pós-graduação, 

professores, pesquisadores, agricultores, técnicos e profissionais de Ciências Agrárias e/ou 

áreas afins. 

Todos os trabalhos selecionados serão publicados em uma edição especial para o 13º 

Encontro Regional das Agrarias na Revista Agroecossistemas 

(www.periodicos.ufpa.br/index.php/agroecossistemas) da Universidade Federal do Para. A 

revista Agroecossistema é classificada pela CAPES com Qualis B5 nas Ciências Agrárias I e 

Interdisciplinar. 

 

 

DA INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO 

A inscrição para submissão de resumos expandidos poderá ser realizada no período 

compreendido entre as 00h00min do dia 01 de Maio e as 23h59min do dia 17 de julho de 2017. 

O pagamento da inscrição referente à submissão de resumos expandidos será realizado 

diretamente no site do ERA (www.13era.eventbrite.com.br), por meio de boleto gerado pelo 

site ou via cartão de crédito das bandeiras Visa e Master. 

A inscrição para submissão de resumos expandidos poderá ser realizada no período 

compreendido entre as 00h00min do dia 01 de Maio e as 23h59min do dia 17 de julho de 2017. 

O valor da inscrição será de R$ 40,00 (quarenta reais) para estudantes e R$ 60,00 (sessenta 

reais) para profissionais no período de 01 de maio a 10 de Julho, R$ 50,00 (cinquenta reais) 

para estudantes e R$ 70,00 (setenta reais) para profissionais no período de 11 de Julho a 18 de 

Agosto e de R$ 60,00 (sessenta reais) para estudantes e R$ 80,00 (oitenta reais) para 

profissionais no dia do evento. As inscrições serão realizadas diretamente no site do evento. 

Período 

Estudantes 

(Submissão e 

inscrição) 

Estudantes 

(Apenas 

inscrição) 

Profissionais 

Agricultores 

(Com 

comprovação) 

01/05 à 10/07 R$ 40,00 R$ 30,00 R$ 60,00 

Grátis 
11/07 à 18/08 R$ 50,00 R$ 40,00 R$ 70,00 

No local do 

evento 
R$ 60,00 R$ 50,00 R$ 80,00 
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Para a inscrição gratuita de agricultores, os documentos aceitos como comprovação são: 

Documentos 

▪ contrato de arrendamento, parceria, meação ou comodato rural; 

▪ declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural ou, quando for o 

caso, de sindicato ou colônia de pescadores; 

▪ comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – 

INCRA, através do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR ou qualquer outro 

documento emitido por esse órgão que indique ser o beneficiário proprietário de imóvel 

rural; 

▪ bloco de notas do produtor rural; 

▪ notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 24 do art. 225 do RPS, emitidas 

pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como 

vendedor; 

▪ documentos fiscais relativos à entrega de produção rural à cooperativa agrícola, 

entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou 

consignante; 

▪ comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da 

comercialização da produção; 

▪ cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da 

comercialização de produção rural; 

▪ comprovante de pagamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, 

Documento de Informação e Atualização Cadastral do Imposto sobre a propriedade 

Territorial Rural – DIAC ou Documento de Informação e Apuração do Imposto sobre a 

propriedade Territorial Rural – DIAT entregue à RFB; 

▪ licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA ou qualquer outro documento 

emitido por esse órgão que indique ser o beneficiário assentado do programa de reforma 

agrária; ou 

▪ certidão fornecida pela FUNAI, certificando a condição do índio como trabalhador rural; 

▪ declaração emitida pelo sindicato; 

▪ Serão aceitos documentos em nome dos pais ou cônjuges  

▪ O documento deverá ser apresentado no ato de credenciamento do evento. 

 

DAS INSCRIÇÕES DOS MINICURSOS 

Os minicursos serão realizados no período da tarde nos três primeiros dias do evento na forma 

teórica e no ultimo dia pelo período da manhã por meio de aula prática de um dos temas 

abordados na semana. 

O participante deverá optar por um dos eixos temáticos dos minicursos e indicar no ato da 
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inscrição de qual deseja participar. O número de vagas será limitado a 25 pessoas por minicurso 

e serão preenchidas conforme a ordem de inscrição dos interessados. 

O valor pago na inscrição contempla a participação em um dos minicursos. 

Os eixos temáticos dos minicursos são: 

- Práticas Agroecológicas na Amazônia, 

- Uso dos recursos hídricos, 

- Nutrição Animal, 

- Solos, 

- Manejo Florestal. 

 

DAS INSCRIÇÕES PARA ALOJAMENTO 

Serão ofertadas 30 vagas para alojamento, com um valor simbólico de R$ 15,00 reais. Para a 

inscrição os interessados deverão preencher a fixa de inscrição em anexo (anexo I) e seguir as 

instruções para pagamento e reserva. 

O alojamento não inclui alimentação e os participantes deverão trazer colchão e/ou colchonete 

e itens de higiene pessoal. 

 

 

DA SUBMISSÃO 

A submissão de trabalhos será realizada através do envio do resumo expandido, para o 

site da Revista Agroecossistemas: 

(http://www.periodicos.ufpa.br/index.php/agroecossistemas/about/submissions#online

Submissions), link no site do evento. Ao submeter o trabalho o autor dever escolher a seção: 

resumos. 

No ato da submissão, é obrigação do autor identificar a qual eixo temático pertence seu 

trabalho. A forma de apresentação do trabalho deve, também, ser sugerida pelo autor. Todavia, 

caberá ao Comitê Técnico Científico a decisão quanto à forma de apresentação do trabalho, 

conforme parecer emitido pelos revisores. 

O participante poderá submeter até dois (2) resumos expandidos a partir da realização 

de sua inscrição, podendo ou não ser o primeiro autor de ambos os trabalhos. 

Cada participante poderá contemplar até dois trabalhos como primeiro autor e até 6 

trabalhos como co-autor, totalizando no máximo oito resumos expandidos no evento. Não 
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haverá, entretanto, limite de publicações por orientador. 

Caso o trabalho enviado ao evento não seja aprovado para publicação, não caberá ao 

participante, em hipótese alguma, o ressarcimento integral ou parcial do valor pago no ato da 

inscrição. 

Os trabalhos aprovados somente serão publicados na revista Agroecossistemas mediante 

apresentação do resumo expandido pelo autor ou um dos co-autores em forma oral ou pôster 

durante o evento 

DA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

Os resumos expandidos submetidos serão avaliados por dois revisores do Comitê 

Técnico Científico da revista que emitirão parecer, individualmente, quanto à qualidade do 

trabalho. Caso haja divergência entre os pareceres emitidos pelos revisores, o trabalho será 

avaliado por um terceiro revisor. Reunidos, os pareceres dos revisores indicarão ou não a 

aprovação do trabalho. 

Não serão aceitos trabalhos do tipo: 

• Somente resumos de revisão bibliográfica; 

• Descrição de projetos de pesquisa e/ou outras atividades que não apresentem resultados; 

• Resumos que não sigam as normas da ABNT atualizada; 

• Resumos sem definição de um dos Eixos Temáticos; 

• Resumo sem revisão gramatical, ortográfica, de digitação e de conteúdo. A avaliação dos 

resumos expandidos observará aos seguintes requisitos: 

• Concisão do título em português; 

• Adequação à formatação exigida; 

• Clareza no objetivo do trabalho; 

• Clareza e concisão na metodologia empregada; 

• Clareza e concisão dos resultados apresentados; 

• Clareza e concisão das conclusões; 

• Ineditismo e/ou importância do trabalho. 

Recomenda-se que autores sigam rigorosamente as normas de formatação e realizem 

minuciosa revisão gramatical de seus trabalhos antes de serem enviados à submissão. 

O parecer do Comitê Técnico Científico será proferido, de maneira irrecorrível, nas 

seguintes categorias: 

Categoria 1. Aprovado sem modificações; 

Categoria 2. Aprovado, desde que feitas modificações;  
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Categoria 3. Reprovado. 

Os trabalhos que recaírem na categoria 2 poderão ser aceitos para publicação desde que 

atendidas às recomendações propostas pelo Comitê Técnico Científico. Nesta condição, o 

trabalho será reenviado, uma única vez, ao autor para a realização das devidas alterações 

proposto pelos revisores, e deverá ser reenviado no prazo máximo de 3 dias. 

O não atendimento às reformulações propostas pelo Comitê Técnico Científico, ou a 

devida e adequada justificação para a mesma, implicará na reprovação irrecorrível do trabalho. 

Serão considerados reprovados os trabalhos que forem considerados inaptos para 

publicação, conforme parecer dos revisores. 

 

DAS NORMAS PARA ELABORAÇÃO DOS RESUMOS EXPANDIDOS 

 

 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a 

conformidade da submissão em relação a todos os itens elencados a seguir. As submissões que 

não estiverem de acordo com as normas abaixo não serão aceitas. Os manuscritos são aceitos 

em português ou espanhol, a veracidade das informações contidas no texto submetido é de 

responsabilidade exclusiva dos autores (mais detalhes no ANEXO II): 

 

• O tamanho máximo do arquivo deve ser 3 MB; 

• A extensão máxima do trabalho é de 30, incluindo referências bibliográficas, tabelas, 

figuras e legendas; Tabelas e figuras devem ser inseridas no texto; 

• A quantidade minima é de 5 paginas; 

• Ser digitado em programa Word;   

• Salvos em formato doc ou docx; 

• Fonte: Times New Roman, tamanho 12 pt e espaçamento duplo; 

• Tamanho das margens: 3 cm para todas as margens (superior, inferior, esquerda e 

direita); 

• As páginas devem ser numeradas no canto superior direito e as linhas devem ser 

numeradas reiniciando a contagem em cada página; 

• Desenhos, gráficos e fotografias serão denominados figuras e terão o número de ordem 

em algarismos arábicos; 

• A legenda da figura deve estar em posição superior a esta; 
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• Na borda da área de plotagem utilizar uma linha contínua e fina, porém NÃO usar uma 

linha de borda na área do gráfico; 

• Evitar legendas na área de plotagem; 

• Nas figuras, NÃO usar letras muito pequenas (< tamanho 10 pt) nos título dos eixos 

ou na área de plotagem; 

• Nos eixos (verticais, horizontais) usar marcas de escala internas; 

• NÃO usar linhas de grade horizontais ou verticais, exceto em mapas ou ilustrações 

similares; 

• O significado das siglas utilizadas deve ser descrito na legenda da figura; 

• As figuras devem estar dimensionadas da seguinte forma: largura de uma coluna (8 

cm) ou de uma página (17 cm) e permitir espaço para a legenda. As figuras podem ser 

redimensionadas durante a processo de produção para otimizar o espaço da Revista; 

• No texto, a citação das figuras deve ser com letra inicial maiúscula, na forma direta ou 

indireta (entre parêntesis). Exemplo: Figura 1 ou (Figura 1); 

• Na legenda, a figura deve ser numerada seguida de hífen antes do título. Exemplo: 

Figura 1 - Mapa de localização. 

• Para figuras não originais ou publicadas anteriormente, os autores devem informar a 

fonte utilizada; 

• As fotografias e ilustrações devem estar no formato Tiff ou Jpeg, em alta resolução 

(mínimo de 300 dpi);  

• Em gráficos de dispersão ou de barras utilizar o formato Xls, Eps, Cdr, Ai ou Wmf. 

• Cada uma das figuras inseridas no texto deve também ser carregada no momento da 

submissão em arquivo separado, como um documento suplementar; 

Serão aceitas fotografias em preto e branco, e coloridas; 

• As tabelas devem ser organizadas e numeradas sequencialmente em algarismos 

arábicos. O número máximo de tabelas é de cinco para os artigos e de duas tabelas para 

as notas científicas/técnicas; 

• A numeração e o título (breve e descritivo) devem estar em posição superior à tabela. 

A tabela pode ter notas de rodapé. O significado das siglas utilizadas na tabela 

(cabeçalhos, etc) deve ser descrito no título ou no rodapé; 

• As tabelas devem ser elaboradas em editor de texto Microsoft Word (doc ou docx) e 

não podem ser inseridas no texto como figura; 

• A citação no texto pode ser na forma direta ou indireta (entre parêntesis), por extenso, 
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com a letra inicial maiúscula. Exemplo: Quadro 1 ou (Quadro 1). Na legenda, o quadro 

deve ser numerado seguido de hífen antes do título. Exemplo: Quadro 1 - Dados 

secundários; 

• Aspectos éticos e legais. Para estudos que exigem autorizações especiais deve-se 

informar o número do protocolo de aprovação; 

 

 

  Para efeitos de organização do evento, sugere-se aos autores que optem por um dos seguintes 

Eixos Temáticos: 

✓ 01 - Fruticultura; 

✓ 02 - Tecnologia de Produtos; 

✓ 03 - Produção Animal; 

✓ 04 - Produção Vegetal; 

✓ 05 - Sistemas de Produção; 

✓ 06 - Agricultura Familiar; 

✓ 07 - Agroecologia; 

✓ 08 - Solos; 

✓ 09 - Fitossanidade; 

✓ 10 - Desenvolvimento Sustentável; 

✓ 11 - Educação no campo; 

✓ 12 - Mecanização Agrícola; 

✓ 13 - Sistemas Florestais; 

✓ 14 - Tecnologia de Alimentos; 

✓ 15 - Economia rural; 

✓ 16 - Meio Ambiente e Gestão dos Recursos Naturais; 

✓ 17 - Espeleologia e Arqueologia 

✓ 18 - Aquicultura e Recursos Pesqueiros 

 

A coordenação do evento ressalta que todos os Eixos Temáticos estão inter- 

relacionados, em consonância com a perspectiva multidimensional e interdisciplinar, sua 

divisão é meramente didática e tem o objetivo de facilitar o agrupamento dos trabalhos 

selecionados segundo o foco específico de suas abordagens. 
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DOS ITENS OBRIGATÓRIOS 

Os resumos expandidos submetidos à publicação no evento devem conter, 

necessariamente os seguintes itens (conforme ANEXO II): 

• TÍTULO: (justificado à esquerda, negrito, fonte Times New Roman 12); 

• Autor(es);: (negrito, centralizado, fonte Times New Roman 12, separados por ponto e 

vírgula (;) com ponto final após o último). O nome do apresentador do trabalho deve ser 

sublinhado; 

• Dados do(s) autor(es): (Instituição/entidade dos autores, cidade-estado e e-mail apenas do 

autor principal, fonte Times New Roman 12, espaço simples. 

• RESUMO: até 250 palavras, em parágrafo único, justificado, sem recuo e em espaçamento 

simples; 

• PALAVRAS-CHAVE: três (palavras que não estejam no título do trabalho); 

• ABSTRACT; 

• KEY-WORDS; 

• INTRODUÇÃO; 

• MATERIAL E MÉTODOS; 

• RESULTADOS E DISCUSSÃO; 

• CONCLUSÃO; 

• REFERÊNCIAS 

  Os trabalhos submetidos devem apresentar número mínimo de 3 (três) citações, 

preferencialmente, publicadas nos últimos 10 anos. As referências utilizadas devem ser citadas no corpo 

do texto e não apenas nas referências bibliográficas. Estas citações e referências devem obedecer às 

normas da ABNT atualizada. 

 

DA APRESENTAÇÃO 

A apresentação dos trabalhos será realizada na Universidade Federal do Sul e Sudeste 

do Pará – UNIFESSPA, Campus II, de acordo com os temas e formas de apresentação.  As 

datas, horários e ordens de apresentação dos trabalhos serão decididos pelo Comitê Técnico 

Científico e comunicados ao autor via e-mail. 

O Comitê Técnico Científico do evento reconhecerá, via menção honrosa, os seis 

melhores trabalhos apresentados no evento, sendo três melhores de apresentação oral e três 
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apresentados em pôster. 

Os trabalhos apresentados serão avaliados segundo os seguintes quesitos: 

• Clareza na exposição do motivo/importância do trabalho desenvolvido; 

• Clareza e concisão na metodologia empregada; 

• Clareza e concisão dos resultados apresentados; 

• Clareza e concisão das conclusões; 

• Ineditismo científico ou relevância do trabalho; 

• Conhecimento do autor em relação ao trabalho / precisão nas respostas e explicações; 

• Qualidade geral do trabalho; 

Os trabalhos submetidos ao 13º ERA poderão ser apresentados pelo autor principal, ou 

por qualquer um de seus co-autores, desde que inscrito no evento e devidamente identificado 

no ato da submissão. 

A apresentação oral terá duração de até quinze minutos por trabalho. Destes, no mínimo 

oito e no máximo dez minutos serão destinados à apresentação e os outros cinco minutos às 

perguntas da banca avaliadora e/ou da plateia. 

A apresentação em pôster terá duração de 1hora, devendo o apresentador estar nas 

imediações de seu trabalho durante este período. Os trabalhos devem ser colocados somente na 

hora indicada pelo Comitê Técnico Científico e após encerramento do período de apresentação 

o autor apresentador deve retirar imediatamente seu pôster. 

Os trabalhos submetidos devem, obrigatoriamente, ser apresentados. Caso o trabalho 

não seja apresentado, não caberá ao autor e/ou co-autor(es), sob nenhuma hipótese,  a emissão 

do certificado de apresentação no evento. 

 

DAS NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO PÔSTER 

A elaboração do pôster deve obedecer às seguintes normas: 

• Dimensões: 0,80 m de largura x 1,20 m de altura; 

• Para que o texto do pôster possa ser lido a pelo menos 2 m de distância, usar letras 

tamanho 22 a 26 para o corpo do texto, e para títulos e subtítulos usar letras com tamanho 28 a 

44 . 

• O texto deve ser sucinto, claro e objetivo; 

• O Pôster deve conter: Título, Autores (com as respectivas instituições), Introdução,  

 

Material e Métodos, Resultados e Discussão, Conclusões, Agradecimentos ou reconhecimentos 
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a apoios, bolsas ou financiamentos do trabalho e Referências Bibliográficas; 

• Não inserir no pôster: Resumo, Palavras–chave, Abstract, Key-words ecitações no 

decorrer do texto.; 

• Não é obrigatória a impressão em plotter, mas o pôster deve ter a característica de 

cartaz; 

• Utilizar o mínimo de texto e o máximo de figuras, fotos, tabelas e gráficos possíveis, 

desde que de forma concisa, é permitido a apresentação do texto na estrutura de tópicos. 

 

DAS NORMAS PARA ELABORAÇÃO DA APRESENTACAO ORAL 

Os trabalhos selecionados para apresentação oral devem ser elaborados na forma de 

slides em Power Point ou PDF. Não serão aceitos, sob nenhuma condição ou justificativa, 

trabalhos editados em outros softwares, incorrendo em automático impedimento à apresentação. 

Nesta condição não caberá aos autores certificado de apresentação do trabalho. 

Os slides deverão apresentar a seguinte ordem: TITULO, Autores, Identificação 

institucional dos autores, INTRODUÇÃO, MATERIAL e MÉTODOS, RESULTADOS e 

DISCUSSÃO, CONCLUSÕES e AGRADECIMENTOS. 

Recomenda-se aos autores que não utilizem animações e efeitos em excesso sob o risco 

de sofrer penalização da nota pela banca avaliadora. 

Não haverá limite de slides, todavia, é obrigação do autor apresentador atentar- se para 

não exceder o tempo de apresentação que é de 10 minutos. Excedido o tempo de apresentação, 

a banca avaliadora penalizará com perda de pontos o trabalho apresentado. Caso exceda 15 

minutos, o módulo de apresentação será desligado, imediatamente, sem nenhum direito de 

arguição por parte do autor. 
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Contatos: 

 

XIII Encontro Regional das Agrárias - ERA 

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Avenida dos Ipês, Rua J, Bairro Cidade Jardim. 

CEP: 68.500-000 - Cidade Universitária - Campus 3, Marabá-PA. 

Contatos: (94) 98404-0939 ou 99202-4277 Whatsapp: (94) 984180505 

E-mail:era.unifesspa@gmail.com
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO DE 

ALOJAMENTO 
 

 

Nome:  

CPF: 

Instituição: 

E-mail: 

Telefone: ( ) 

 
 

 

 
ITENS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO 

 
Data do depósito:  /  /  . Hora do depósito: _   :  :  .  

 

 

 

O pagamento referente ao alojamento deverá ser efetuado em nome de KALYNE ROSA 

DA SILVA, Banco do Brasil (Agencia: 4450-4; Conta corrente: 12599-7),  Contato 

(94) 99156-0667 ou 99202-4277 e o comprovante de pagamento do depósito ou 

transferência (nesse caso, em imagem JPEG, TIFF, ou GIF), deverá ser enviado 

juntamente com a fixa (ANEXO I) para o e-mail: ccientifica.era@gmail.com.  

Obs. I: Coloque no assunto do email: ALOJAMENTO. 

Obs. II: Especifique o seu nome da mesma forma que está na inscrição. 
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ANEXO II – MODELO PARA ELABORAÇÃO DE TRABALHOS 

 
ANEXO II – MODELO PARA ELABORAÇÃO DE TRABALHOS 

 

MODELO PARA ELABORAÇÃO DE TRABALHOS 

 

Título. Deve ser justificado à esquerda, com a primeira letra maiúscula (sem ponto 

final, Fonte Times New Romam 12, máximo de 20 palavras ) 

 

Autores maximo 5 (cinco), Nome completo Exemplo: Daniela Souza ALMEIDA¹; (O 

nome do Apresentador deve estar Sublinhado²; (Fonte Times New Roman, 12 pt, 

Negrito e Centralizado)³;[...]). 

 
Para cada autor do trabalho inserir as seguintes informações: Instituição, cidade estado. 

Deverá ser informado o e-mail apenas do autor principal. Deverá ser colocado 
sobrescrito o número da referência das informações.     

 

RESUMO: Com até 250 palavras ou até 150 palavras no caso de notas, deve conter de 

forma sucinta, o objetivo, os materiais e métodos, os resultados e as conclusões. Os nomes 

científicos das espécies e demais termos em latim ou em outros idiomas devem ser escritos 

em itálico. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Devem ser em número de três a cinco. Cada palavra-chave pode 

conter dois ou mais termos. 
 

ABSTRACT: O resumo em inglês deve ser uma versão adequada de seu similar em 

português. Não utilize tradutores eletrônicos de texto. 

 

KEYWORDS: Não utilize tradutores eletrônicos de texto. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Esta seção deve enfatizar o propósito do trabalho e fornecer de forma sucinta o 

estado do conhecimento sobre o tema em estudo. Nesta seção devem-se especificar 

claramente os objetivos ou hipóteses a serem testados. Não incluir resultados ou conclusões 

nesta seção. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Esta seção deve ser organizada cronologicamente e explicar os procedimentos 

realizados, de tal modo que outros pesquisadores possam repetir o estudo. O procedimento 

estatístico utilizado deve ser descrito nesta seção. Procedimentos padrão devem ser apenas 

mailto:era.unifesspa@gmail.com
tel:250
tel:150


XIII Encontro Regional das Agrárias, de 22 a 25 de agosto de 2017. Avenida dos Ipês, Rua J, Bairro Cidade Jardim. 
CEP: 68.500-000 - Cidade Universitária - Campus 3, Marabá-PA. 
E-mail: era.unifesspa@gmail.com. 

 

referenciados. As unidades de medidas e as suas abreviações devem seguir o Sistema 

Internacional e, quando necessário, deve constar uma lista com as abreviaturas utilizadas. 

Equipamento específico utilizado no estudo deve ser descrito (modelo, fabricante, cidade e 

país de fabricação). Material testemunho (amostra para referência futura) deve ser 

depositado em uma ou mais coleções científicas e informado no manuscrito. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados devem apresentar os dados obtidos com o mínimo julgamento pessoal. 

Não repetir no texto toda a informação contida em tabelas e figuras. Algarismos devem 

estar separados de unidades. Exemplo: 22 °C e NÃO 22° C, exceto para percentagem 

(Exemplo: 10% e NÃO 10 %). Utilizar unidades e símbolos do sistema internacional e 

simbologia exponencial (Exemplo: cmol kg -¹ em vez de meq/100g). 

 

CONCLUSÕES 

 

 Este item contém a interpretação dos resultados obtidos no trabalho. 

Podem ser apresentadas como um tópico separado ou incluídas na seção de 

resultados e discussão. 

AGRADECIMENTOS 

 

Só incluir se necessário. Devem ser breves e concisos, contendo o motivo do 

agradecimento, e iniciando-se com “Ao, Aos, À ou Às” (pessoas ou instituições, incluindo 

apoio financeiro). 

 

REFERÊNCIAS  

Pelo menos 70% das referências devem ser de artigos de periódicos científicos. As 

referências devem ser preferencialmente dos últimos 10 anos. Os nomes dos autores devem 
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ser citados em ordem alfabética. As referências devem se restringir a citações que aparecem 

no texto. Nesta seção, o título do periódico NÃO deve ser abreviado. As referências Devem 

ser elaboradas de acordo com as normas da ABNT (NBR 6023), com exceção a referências 

com mais de três autores que devem ser todos citados na mesma. Verifique abaixo os 

exemplos: 

a) Artigos de periódicos: 

MIRANDA, R. da S.; HENTZ, A. M.; MANESCHY, R. Q.; MICHELOTTI, F. Produção 

de vermicomposto a partir da criação de minhocas Eisenia foetida como alternativa de 

produção para agricultura familiar. Revista da Faculdade de Ciências Agrárias de Marabá, 

v.3, p.90 - 95, 2011. 

 

b)  Dissertações e Teses: 

MANESCHY, R. Q. Potencial e viabilidade econômica dos sistemas silvipastoris no Estado 

do Pará, Belém, 2008. 152 f. Tese (Doutorado em Ciências Agrárias) - Universidade 

Federal Rural da Amazônia, Embrapa Amazônia Oriental, Belém, 2008. 

 

c) Livros: 

HENTZ, A. M.; MANESCHY, R. Q. (Org.) Práticas Agroecológicas: Soluções sustentáveis 

para a agricultura familiar na região sudeste do Pará. Jundiaí: Paco Editorial, 2011, v.1. 

330 p. 

 

d) Capítulos de livros: 

SILVA-PAUSE, A. G., MANESCHY, R. Q., MORORÓ, D. L., ARAÚJO JÚNIOR, L. M., 

LISBÔA, F. M. Utilização de práticas agroecológicas para produção animal em sistemas de 

produção familiar. In: HENTZ, A. M.; MANESCHY, R. Q. (Org.) Práticas Agroecológicas: 

Soluções sustentáveis para a agricultura familiar na região sudeste do Pará. Jundiaí: Paco 

Editorial, 2011, p. 269-287. 

 

e) Citação de fonte eletrônica: 

OLIVEIRA, M. V. N. Manejo de florestal em áreas de reserva legal para pequenas 

propriedades rurais. Disponível em: 
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<http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Floresta/ManejoFlorestaSust

ReservaLegal/>;. Acesso em: 24 mai. 2008. 

 

f) Trabalho publicado em anais de evento: 

HENTZ, A. M.; NASCIMENTO, S. F.; CORRÊA, H. S.; PEREIRA F. D.; BOFF, V. F. 

Diversidade de Esporos de Fungos Micorrízicos Arbusculares em Ecossistemas nos 

Projetos de Assentamento Araras e Palmares no Sudeste Paraense, 2009. In: CONGRESSO 

BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 32. Fortaleza. Anais. Fortaleza: SBCS, 2009. CD-

ROM. 

No texto, citações de referências seguem a ordem cronológica de acordo com as normas da 

ABNT (NBR 10520), conforme os exemplos abaixo. 

a) Um autor: Michelotti (2000) ou (MICHELOTTI, 2000). 

b) Dois autores: Hentz e Maneschy (2011) ou (HENTZ; MANESCHY, 2011). 

c) Mais de três autores: Hentz et al. (2009) ou (HENTZ et al., 2009). 

d) Citações de anos diferentes (ordem cronológica): Michelotti (2000), Hentz e Maneschy 

(2011) ou (MICHELOTTI, 2009; HENTZ; MANESCHY, 2011). 

e) Citações no mesmo ano (ordem alfabética): Hentz et al. (2011); Hentz e Maneschy et al. 

(2011); ou (HENTZ et al., 2011; HENTZ; MANESCHY, 2011). 

Havendo duas ou mais obras citadas do mesmo autor e ano, indicar após a data a letra - a -

; para a primeira e a letra - b -; para a segunda, e assim por diante.  

Ex: Hentz (2009a). Hentz (2009b). 

f) Sendo feita transcrição de parte de texto publicado, colocar texto reproduzido entre aspas 

no caso de reprodução de menos de três linhas. Quando forem mais de três linhas deve-se 

recuar 4 cm da margem esquerda e colocar texto em fonte menor (10 pt), sem aspas. Nos 

dois casos devem ser citados autores e página do texto original. 
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