
 

 

 

 

 

 

 I JORNADA ACADÊMICA DE AGRONOMIA  

16 E 17 DE OUTUBRO DE 2019 

 

  

A FACENE por meio do Núcleo de Pesquisa e de Extensão Acadêmicas (NUPEA) e da 

Coordenação de Agronomia, realizarão nos dias 16 e 17 de outubro de 2019 a I Jornada Acadêmica 

de Agronomia.  

 

NORMAS PARA INSCRIÇÃO DOS TRABALHOS 

 

1. Normas gerais:  
 

Poderão inscrever resumos de trabalhos (tema livre, desde que nas áreas de atuação da Radiologia e 

Diagnóstico por Imagem –item b) todos os discentes de Cursos de Agronomia ou com temáticas afins, 

bem como profissionais da área. 

 

1.1. Inscrições: 

 

Os interessados em participar do evento deverão efetuar suas inscrições online pelo link: 

https://sistemas.facene.com.br/inscricao/inscricao até dia 14 de outubro. As inscrições serão: R$ 

30,00. O trabalho a ser submetido deverá ser anexado no formato Word, conforme modelo editável 

disponível e todos os autores deverão realizar a inscrição no evento.  

 

2. Normas e modelo para formatação dos resumos simples: Deverão ser encaminhados resumos 

simples no formato WORD, cuja formatação deverá obedecer às normas e modelo disponível no site 

www.facene.com.br ou www.famene.com.br e no link oficial do evento. Para as apresentações orais os 

slides deverão ser salvos em PDF para que não seja alterado a sua configuração original. 

 

2.1 Modelo para formatação dos resumos simples: O modelo apresentado ao final fornece as 

orientações de formatação do resumo simples e está no formato no qual deverá ser apresentado o 

resumo. O texto deve seguir a norma vigente da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

A submissão do resumo simples significa que os autores concordam com a publicação deste nos anais 

do evento, a critério da Comissão Editorial, publicado no site oficial das Faculdades Nova Esperança. 

Além disso, os autores concordam que pela publicação do resumo simples não obterão nenhum ganho, 

senão a divulgação científica e profissional dos seus trabalhos. Para as referências, seguir as normas da 

ABNT. 

 

3. Critérios para Avaliação: 

 

 Adequação do trabalho ao tema 

 Coerência do título com o texto 

 Estrutura do resumo 

https://sistemas.facene.com.br/inscricao/inscricao
http://www.facene.com.br/
http://www.famene.com.br/


 

 

 Conteúdo da introdução 

 Consistência do método (metodologia abordada) 

 Clareza e consistência dos resultados 

 Atendimento as normas do evento 

 Atendimento as normas ABNT 

 Gramática e uso correto da língua portuguesa 

 

4. Trabalhos aprovados: 

 

Os trabalhos aprovados serão apresentados na modalidade pôster e de forma oral utilizando 

recursos de multimídia. 

 

5. Parecer da Comissão Científica: 

 

A Comissão Científica do evento irá proceder à avaliação dos trabalhos, assim que os mesmos 

forem submetidos, sendo que os pareceres resultarão em uma nota final, sendo então o trabalho 

“Aceito”, “Aceito com ressalvas” ou “Rejeitado”. As notas servirão de base para a premiação do 

melhor trabalho do evento. 

 

 

6. Informações gerais: 

 

  As opiniões e conceitos emitidos nos trabalhos, bem como a qualidade do texto (gramática, 

ortografia e digitação), são de exclusiva responsabilidade do (s) autor (es). 

  Serão desclassificados os trabalhos que não seguirem as normas e/ou critérios de envio de 

trabalhos científicos estabelecidos. 

  Os trabalhos aceitos integrarão os Anais do Evento e serão publicados exatamente como forem 

enviados, sem qualquer modificação ou correção, pois os arquivos serão gerados em PDF.  

 

7. Modalidade de Apresentação: Pôster dialogado. 

 

8. Submissões de trabalhos:  

 

Os interessados para apresentar trabalhos (apenas o relator precisará submeter o trabalho, mas 

todos os autores precisam estar inscritos no evento), deverá fazer inscrição pelo link: 

https://sistemas.facene.com.br/nupea/trabalhos/new. As submissões ocorrerão até dia 09 de 

outubro de 2019. Os resumos deverão ser inscritos de acordo com as Normas para Inscrição dos 

Trabalhos, e o relator deverá informar a modalidade de apresentação escolhida, se pôster dialogado ou 

oral.  

 

9. Premiação:  

 

Será premiado com certificado extra o trabalho que obtiver a maior nota, cuja classificação 

ocorrerá a partir dos seguintes critérios:  

https://sistemas.facene.com.br/nupea/trabalhos/new


 

 

 Relevância da temática discutida1 (2,0); 

 Coerência metodológica 1 (2,0); 

 Domínio do conteúdo da apresentação1 (2,0);  

 Material de exposição claro, objetivo e autoexplicativo (1,5); 

 Cumprimento do tempo destinado a apresentação (1,5); 

 Estar dentro das dimensões e formatação determinadas (1,0); 

 

10. Orientações para apresentação:  

 

As dimensões recomendadas para o pôster são 1,00 cm de altura e 80 cm de largura (forma 

vertical). O relator terá um tempo de 10 (dez) minutos para apresentar seu trabalho e cinco minutos 

para responder a arguição dos avaliadores. Os trabalhos serão expostos no Centro de Vivência da 

FACENE/FAMENE (Bloco 1). Os relatores deverão estar presentes no dia e horário estabelecido pela 

Comissão organizadora do Evento. O (s) autor (es) do (s) pôster (es) deverá (ão) estar à disposição dos 

avaliadores para apresentar esclarecimentos sobre o trabalho em horário e data pré-estabelecidos pela 

comissão avaliadora. Modelo de pôster: não existe modelo para a formatação do pôster, devendo 

apenas serem respeitados o tamanho e a orientação “retrato” e conter a logomarca da instituição além 

do nome do evento. 

                                                 
1 Critérios de desempate 



 

 

MODELO DE RESUMO SIMPLES 

TÍTULO (Centralizado, Times News Roman 12, Negrito e Letras MAIÚSCULAS) 

 

(Relator (a) SOBRENOME)2   

(Autor (a) SOBRENOME)3   

(Autor (a) SOBRENOME)4   

(Autor (a) SOBRENOME)5   

 (Orientador (a) SOBRENOME)6    

 

 

Obs: o resumo deve apresentar, de forma clara e concisa, o objetivo do trabalho e autores citados. 

Deve, ainda, ser elaborada em um único parágrafo, contendo no mínimo 250 palavras e no máximo, 

300, digitado com espaçamento simples entre linhas, fonte Times News Roman 12, sem negrito, 

alinhamento justificado e na cor preta. Os itens da estrutura do resumo devem estar destacados em 

negrito, sem entrada de parágrafo ou linhas em branco, contemplando: Introdução, Objetivo, 

Metodologia ou Material e métodos, Resultados (parciais ou concluído), e Conclusões ou 

considerações finais. Deixar uma linha em branco após o parágrafo do Resumo. 

 

Resumo: O intuito deste modelo de formatação é esclarecer aos autores o formato a ser utilizado nos 

resumos simples submetidos a instituição. Ele está escrito, exatamente, como o modelo indicado para 

os resumos simples, desta forma, é uma referência. Leia atentamente as instruções e formate seu artigo 

de acordo com este padrão. Recomenda-se, para isso, o uso dos estilos de formatação pré-definidos que 

constam deste documento. Para tanto, basta copiar e colar os textos do original diretamente em uma 

cópia deste documento. O texto deve ser conciso, tratando unicamente do conteúdo do trabalho a 

apresentar. Sem opiniões pessoais. Sem afirmações redundantes, tais como: “Este trabalho descreve...”, 

“Neste texto são apresentados os resultados de ...”. As margens da página devem medir 

respectivamente: superior e esquerda, 3 cm, inferior e direita, 2 cm. O tamanho de página deve ser A4. 

Atenção para este aspecto, pois se o tamanho da página for outro, compromete a correta formatação. O 

título do trabalho deve ser em fonte 12, centralizado, negrito. Os dados dos autores no tamanho 11. O 

resumo deve conter no mínimo 250 palavras e no máximo 300 palavras, deve utilizar fonte Times New 

Roman, tamanho 12, justificado, espaçamento entre linhas simples. Deve ser precedido de no mínimo 3 

e no máximo 5 palavras-chave, separadas por vírgulas. 

 

Palavras-Chave: é necessária a indicação de 3 a 5 palavras-chave; elas deverão ser digitadas em 

sequência e separadas por vírgulas. As palavras-chave devem estar contidas no MESH e ou DECs. 

                                                 
2 Mini currículo dos autores: titulação, área de estudos e e-mail. (Fonte: Times New Roman, Tamanho 10. Espaço simples, 

Justificado) 
3 Mini currículo dos autores: titulação, área de estudos e e-mail. (Fonte: Times New Roman, Tamanho 10. Espaço simples, 

Justificado) 
4 Mini currículo dos autores: titulação, área de estudos e e-mail. (Fonte: Times New Roman, Tamanho 10. Espaço simples, 

Justificado) 
5 Mini currículo dos autores: titulação, área de estudos e e-mail. (Fonte: Times New Roman, Tamanho 10. Espaço simples, 

Justificado) 
6 Mini currículo dos autores: titulação, área de estudos e e-mail. (Fonte: Times New Roman, Tamanho 10. Espaço simples, 

Justificado) 



 

 

 

(EXEMPLO) 

 

TÍTULO 

 

 

(Relator (a) SOBRENOME)7   

(Autor (a) SOBRENOME)8   

(Autor (a) SOBRENOME)9   

(Autor (a) SOBRENOME)10   

 (Orientador (a) SOBRENOME)11    

 

Resumo  
Introdução: nononononnononon nonononon onononon ononon nononononnononon nonononon 

onononon ononon nononononnononon nonononon onononon ononon nononononnononon nonononon 

onononon ononon nononononnononon nonononon onononon ononon. Objetivo: nononononnononon 

nonononon onononon ononon nononononnononon nonononon onononon ononon nononononnononon 

nonononon onononon ononon nononononnononon nonononon onononon ononon nononononnononon 

nonononon onononon ononon nononononnononon nonononon onononon ononon. Metodologia ou 

Material e métodos: nononononnononon nonononon onononon ononon nononononnononon 

nonononon onononon ononon nononononnononon nonononon onononon ononon nononononnononon 

nonononon onononon ononon nononononnononon nonononon onononon ononon nononononnononon 

nonononon onononon ononon nononononnononon nonononon onononon ononon nononononnononon 

nonononon onononon ononon nononononnononon nonononon onononon ononon. Resultados 

(parciais ou concluído): nononononnononon nonononon onononon ononon nononononnononon 

nonononon onononon ononon nononononnononon nonononon onononon ononon nononononnononon 

nonononon onononon ononon nononononnononon nonononon onononon ononon nononononnononon 

nonononon onononon ononon nononononnononon nonononon onononon ononon. Conclusões ou 

considerações finais: nononononnononon nonononon onononon ononon nononononnononon 

nonononon onononon ononon nononononnononon nonononon onononon ononon nononononnononon 

nonononon onononon ononon nononononnononon nonononon onononon ononon nononononnononon 

nonononon onononon ononon nononononnononon nonononon onononon ononon nononononnononon 

nonononon onononon ononon nononononnononon nonononon onononon ononon 

 

Palavras-Chave: Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx. 

                                                 
7 Mini currículo dos autores: titulação, área de estudos e e-mail. (Fonte: Times New Roman, Tamanho 10. Espaço simples, 

Justificado) 
8 Mini currículo dos autores: titulação, área de estudos e e-mail. (Fonte: Times New Roman, Tamanho 10. Espaço simples, 

Justificado) 
9 Mini currículo dos autores: titulação, área de estudos e e-mail. (Fonte: Times New Roman, Tamanho 10. Espaço simples, 

Justificado) 
10 Mini currículo dos autores: titulação, área de estudos e e-mail. (Fonte: Times New Roman, Tamanho 10. Espaço simples, 

Justificado) 
11 Mini currículo dos autores: titulação, área de estudos e e-mail. (Fonte: Times New Roman, Tamanho 10. Espaço simples, 

Justificado) 


