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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET AGRONOMIA 

 

 
XII CICLO DE SEMINÁRIOS DE AGRONOMIA – CISAGRO 

 

 
 

NORMAS PARA INSCRIÇÕES E SUBMISSÃO DE TRABALHOS 
 

 

 
1. INSCRIÇÕES 

 

A inscrição para o XII Ciclo de Seminários de Agronomia – CISAGRO será 

realizada pelo site https://doity.com.br/cisagro-2019. O interessado deve acessar o 

endereço, selecionar sua categoria (aluno de graduação; aluno de pós-graduação; 

profissionais e outros) para solicitar a quantidade de ingressos desejada, preencher os 

campos com seus dados e executar o pagamento. A submissão dos resumos somente será 

possível mediante inscrição e pagamento. O pagamento da taxa de inscrição será realizado 

pelo site. 

Siga as instruções do formulário de submissão de resumos, disponível neste 

documento. Cada autor poderá apresentar, no máximo, dois trabalhos. 

Não serão aceitas descrições de projetos ou intenção de trabalho. Resumos de 

Revisões Bibliográficas serão aceitos. O ideal é que o trabalho esteja vinculado à 

orientação de um professor e/ou pesquisador. 

Os trabalhos deverão ser enviados exclusivamente pelo site, em dois 

formatos (.pdf e .docx). 
 

Cada trabalho deverá obrigatoriamente ter sua ÁREA TEMÁTICA 

selecionada durante sua submissão pelo site, são elas: Ciência do Solo; Engenharia Rural; 

Fitossanidade; Fitotecnia; Genética e Melhoramento de Plantas; Tecnologia de 

Alimentos; Zootecnia ou; outras áreas afins. 

Após a submissão do resumo, será enviado um e-mail automático para o 

responsável pelo trabalho, confirmando as informações cadastradas. Caso surjam 

eventuais problemas relacionados à submissão, o participante será notificado via e-mail. 
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1.1 PERÍODO DAS INSCRIÇÕES E DO ENVIO DE TRABALHOS 

 

As inscrições devem ser realizadas no período entre o dia 08/09/2019 (seis de 

setembro de dois mil e dezenove) até o dia 06/11/2019 (seis de novembro de dois mil e 

dezenove). Os resumos devem ser submetidos no momento da inscrição, assim como o 

pagamento. 

Os resumos com as considerações serão enviados aos autores até o dia 

20/11/2019 (vinte de novembro de dois mil e dezenove) para que sejam realizadas as 

correções e retificações necessárias. 

Os autores terão sete dias (até 27/11/2019 – vinte e sete de novembro de dois 

mil e dezenove)  para retornarem, via e-mail, com a nova versão do resumo corrigida 

segundo as considerações da comissão avaliadora. As correções que não forem atendidas 

deverão ser justificadas. 
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2. NORMAS PARA REDAÇÃO DO RESUMO 

 
 

Os trabalhos deverão ser submetidos sob forma de Resumo Expandido, 

redigido em editor de texto, salvo em Portable Document Format (.pdf) e DocumentX . 

(.docx), formatado para o tamanho de página A4 com margens superior e esquerda de 3,0 

cm e inferior e direita de 2,0 cm. 

O espaçamento entre as linhas deverá ser o simples. O texto deverá iniciar com 

o TÍTULO do trabalho em letras MAIÚSCULAS, utilizando fonte Times New Roman, 

tamanho 14, em negrito, centralizado com, no máximo, 20 palavras. Após o TÍTULO, 

deverá aparecer os nomes completos dos autores, separados por ponto e vírgula, em fonte 

Times New Roman, tamanho 12 e centralizados. A cada autor deverá ser atribuído um 

número arábico sobrescrito ao final do sobrenome, que servirá para identificar as 

informações referentes a ele. 

Logo abaixo dos nomes dos autores, deverá vir centralizado e em ordem 

crescente, a numeração correspondente seguida pela afiliação do autor: Situação 

Acadêmica/Titulação; Instituição; Unidade; Cidade; Estado. Deve estar indicado o autor 

para correspondência com o respectivo e-mail. O resumo expandido deverá conter no 

mínimo três páginas e no máximo cinco páginas. Deve conter Título, Autores, Resumo, 

Palavras-chave, Introdução, Metodologia, Resultados e Discussão, Conclusões, 

Agradecimentos (opcional) e Referências. 

O item Apoio Financeiro (opcional) poderá ser incluído ao final do resumo. 

Não exceder 30 palavras. Todos os trabalhos serão avaliados pela Comissão Científica, 

eventuais sugestões de correção serão enviadas por e-mail. O não cumprimento das 

normas acarretará na rejeição do resumo. Será emitido apenas 01 (um) certificado por 

trabalho apresentado. No certificado constará o título do trabalho e o nome dos autores. 

Caso nenhum dos autores compareça ao evento, a apresentação será cancelada e não será 

emitido o certificado.  

Está disponível no site de inscrições, junto a este arquivo, um modelo de 

resumo para auxiliar os autores durante a formatação de seus trabalhos.
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3. APRESENTAÇÃO DO RESUMO 
 

Para a apresentação do pôster será disponibilizado um espaço de 0,90 m de 

largura por 1,20 m de altura. Assim, a dimensão do pôster deverá ser adequada a essas 

medidas. O período de apresentação durante o XII CISAGRO se dará em local, dias e 

horários definidos na programação do evento. O apresentador do trabalho deverá estar à 

disposição dos interessados para prestar os esclarecimentos necessários no horário 

estabelecido para a apresentação. 

O pôster deverá ser escrito em português. Deve conter o título do trabalho, 

autores, instituições e respectivos endereços, introdução, objetivo, metodologia, 

resultados, conclusão e agradecimentos (opcional). O arranjo e estética são livres, e de 

responsabilidade dos autores, porém os componentes do pôster devem ser organizados 

em uma sequência lógica para facilitar a compreensão do público. O pôster deve ser lido 

a uma distância de, pelo menos, 2 metros. 

Utilizar o mínimo de texto e explorar mais figuras, esquemas, gráficos e 

tabelas. O texto deve ser sucinto e objetivo. Cada trabalho terá um painel para afixação, 

identificado com o número do pôster e estará à disposição dos autores no dia e local da 

apresentação. Os pôsteres deverão ser retirados logo após o final do período da 

apresentação. 

A colocação e retirada do pôster é de responsabilidade dos autores, portanto 

recomenda-se levar o material a ser utilizado na sua afixação, como fitas adesivas, fita 

dupla face e afins. Não será permitido o uso de pregos, alfinetes e afins para a afixação 

dos pôsteres. 

 

Premiação: Os cinco melhores trabalhos, avaliados pela Comissão Científica, serão 

premiados ao final do evento. 

 

 

Uberlândia, 06 de Setembro de 2019. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Profª. Drª. Larissa Barbosa de Sousa 

Tutora do PET Agronomia – UFU 


