
II SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CAMPUS DE ALEGRE

20 A 22 DE OUTRUBRO DE 2010

REGRAS PARA A SUMISSÃO DE RESUMOS

No  ato  da  inscrição,  cada  participante  inscrito  poderá  submeter  até 
quatro (04) resumos como primeiro autor. A aceitação dos resumos para 
apreciação  da  Comissão  Científica  do  evento  estará  condicionada  às 
condições  de  apresentação  do  trabalho  dentro  das  normas 
estabelecidas. 

Os  resumos  deverão  ser  enviados  para  o  email  da  comissão 
organizadora do evento (ifescientifico@gmail.com), e no assunto do email 
deve estar escrito a área onde o resumo se encaixa.

Normas para Preparação de Resumos

Solicitamos  máximo  cuidado  e  atenção  na  elaboração  do  texto,  pois 
mesmo pequenas falhas poderão inviabilizar a aceitação do trabalho. 

1. Instruções gerais
1.1.  Serão  aceitos  resumos  na  área  de  Aqüicultura,  Biologia, 
Cafeicultura, agropecuária, agroindústria e Ciências humanas. O resumo 
deverá  estar  classificado  dentro  das  áreas  técnicas  sugeridas  pela 
Comissão Organizadora do evento.



1.2. Os resumos devem ser apresentados em Português. Registrar até 
seis palavras-chave, em letras minúsculas, separadas por vírgulas, sem 
ponto final, após o corpo do texto principal do Resumo. Os termos devem 
permitir  a  recuperação  do  trabalho  num  banco  de  dados  da  área 
pertinente.  Não  utilizar  termos  citados  no  título,  pois  estes  serão 
automaticamente indexados. Deixar uma linha em branco após palavras-
chave.

1.3. Os autores devem certificar-se que: (a) o formato do texto obedece 
estritamente a todas as exigências deste guia; (b) não existe confusão 
entre a letra “l” (ele) e o número 1 (hum), ou entre a letra “O” em caixa 
alta e o número 0 (zero); e (c) que os símbolos ou letras gregas (α, β, μ, 
etc.) estejam empregados de modo consistente.

1.4.  O  resumo  deve  ser  redigido  em  apenas  01  (UMA)  PÁGINA  no 
tamanho A4, em fonte Times New Roman,  tamanho 12, com margem 
esquerda  de  2,5  cm,  margens  direita,  superior  e  inferior  de  2,0  cm, 
cabeçalho e rodapé de 1,25 cm, em espaço simples e justificado. O texto 
deve ser formatado em Microsoft Word e arquivo salvo em Versão 
compatível com Word 97-2003 (**. doc).

1.5.  As  seções  do  resumo  devem  ser  separadas  por  uma  linha  em 
branco e obedecer à seguinte formatação:

1.5.1. Título claro e conciso, com o máximo de 20 palavras, em caixa 
baixa com nomes científicos em itálico. 

1.5.2.  Nomes completos dos autores em caixa baixa e separados por 
vírgula. 
1.5.3. Informações adicionais, resumidas, sobre agências financiadoras 
da pesquisa e agradecimentos, se necessários, devem ser incluídos ao 
final do texto em um parágrafo separado.

1.6. O corpo do resumo deve conter todos os elementos pertinentes a um 
trabalho de pesquisa clássico, com uma pequena introdução (um rápido 
histórico  do  tema,  evidenciando  o  problema  que  foi  pesquisado), 
metodologia  (descrição  dos  procedimentos  biológicos,  analíticos  e 
estatísticos),  resultados  (com  apresentação  de  gráficos  e/ou  tabelas 
quando pertinente) e as inferências ou conclusões (destacar o progresso 
e as aplicações que o trabalho propiciará.  O corpo do texto deve ser 
redigido com um máximo de uma (01) página (incluindo as informações 
adicionais), em texto contínuo, sem recuo na primeira linha.

1.7. Não utilizar referências bibliográficas.



1.8. Sugere-se que os agradecimentos (opcionais) sejam expressos da 
seguinte forma: “Apoio: Capes, CNPq, BNB, MPA, etc”.

1.9.  Fórmulas  e  equações  devem  organizadas  com  subscritos  e 
superscritos  legíveis.  Os  símbolos  utilizados  devem ser  discriminados 
imediatamente abaixo das equações. Adote ao longo de todo o texto a 
multiplicação  por  potência  negativa  em  vez  da  barra  vertical  (/)  na 
notação de fluxo temporal, produção por unidade de área ou volume etc.; 
não utilize ponto entre as unidades; utilize espaços [e.g. L h-1 ao invés 
de  L/h;  kg  ha-1  ao  invés  de  kg/ha;  etc.].  Adote  o  uso  de  potências 
fracionárias em vez de sinal  de raiz quadrada [e.g.  Y 1/3,  em vez de 
3√Y], bem como o uso da barra vertical (/) em vez do traço horizontal (—) 
na representação de frações simples (e.g.  ¾).  Padronizar  os resumos 
com  códigos  de  nomenclatura  aceitos  internacionalmente.  Palavras 
estrangeiras,  sem  equivalentes  em  português  deverão  vir  em  itálico, 
assim como nomes científicos. Usar o Sistema Internacional de Unidades 
(SIU) e suas abreviaturas consistentemente. Se não for possível usar o 
SIU, seu equivalente deve ser também incluído. Separar os valores de 
sua unidade de medida por espaço (50 kg e não 50kg). Usar grafia por 
extenso para números menores que 10 (oito e não 8), exceto no caso de 
médias  exatas,  séries  de  quantidades  e  números  usados  em 
apresentações estatísticas. Seguir o sistema Estatístico do IBGE para a 
grafia de números: o milhar é sempre separado por ponto (p.ex.: 5.920; 
20.000; 356.000,00 e não 5920; 20 000; 356 000,00), e a parte decimal é 
separada por  vírgula  (p.ex.:  144,30;  1.478,89  e não 114.3;  1,478.89). 
Não utilizar  pontos  em siglas  (EUA e  não  E.U.A.).  Usar  símbolos  de 
elementos e compostos químicos quando apropriados, especialmente se 
houver muita repetição; valências de íons devem ser representadas na 
forma numeral (e.g Ca2+ e não Ca++), e números de isótopos devem 
preceder seus símbolos (e.g. 32P). Usar nomes comuns de ingredientes 
ativos  de  formulações  químicas  em  vez  de  nomes  comerciais,  que 
deverão vir devidamente identificados, caso tenham de ser mencionados. 
Finalmente recomenda-se discriminar o nível de significância estatística 
como  segue:  5%  de  probabilidade  -  P<0.05;  1%  de  probabilidade  - 
P<0.01; etc.

1.10. Nomes científicos devem ser ortografados de acordo com o Código 
Internacional  de  Nomenclatura  Zoológica.  A  apresentação  de 
nomenclatura  científica  para  espécies  de  distribuição  cosmopolita  é 
dispensável (e.g. tilápia do Nilo, carpa comum etc.). 

1.11. Revisão final do texto: recomenda-se que os autores submetam os 
seus  trabalhos  à  revisão  gramatical  antes  de  serem  enviados  para 
inscrição. A Comissão Científica reserva-se o direito de rejeitar trabalhos 
de redação descuidada ou ininteligível e que não obedeçam estritamente 
as  instruções  para  formatação.  Os  pareceres  da  Comissão  Científica 



serão  proferidos,  inapelavelmente,  contemplando-se  as  seguintes 
condições: 1. Aprovado e 2. Reprovado. 

2. Da originalidade do trabalho
A submissão do resumo à avaliação pelo Comitê Científico deixa 

subentendido  que  se  trata  de  trabalho  original  que  não  foi  nem está 
sendo  submetido  à  apreciação  de  outro  Comitê  Científico  de  evento 
nacional ou estrangeiro.


