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EDITAL PARA SUBMISSÃO DE RESUMO EXPANDIDO AOS 

ANAIS DA 17ª SEMANA DE INTEGRAÇÃO DAS CIÊNCIAS 

AGRÁRIAS 

 

Os resumos expandidos serão avaliados pelo Comitê Técnico Científico da SICA, 

e se aprovados serão publicados nos Anais da 17ª Semana de Integração das Ciências 

Agrárias (ISSN: 1981 – 173X, Ano: 11, Nº 12, Novembro de 2017).  

Serão publicados nos Anais em formato impresso apenas os 40 melhores 

trabalhos, que serão selecionados pelo Comitê Técnico e Científico. Os demais trabalhos 

serão publicados, juntamente com os 40 melhores no Site do Evento. Todos os autores 

terão direito ao certificado de publicação/apresentação do trabalho que será emitido após 

a apresentação do mesmo.  

O presente Edital visa informar que a inscrição de resumos à 17ª SICA é destinada 

a estudantes de graduação e pós-graduação, professores e pesquisadores, agricultores, 

técnicos e profissionais de Ciências Agrárias e/ou áreas afins. Assim como, fornecer 

informações pertinentes a inscrições, premiações e formatação do Resumo Expandido.  

 

1. DA INSCRIÇÃO  

A submissão dos trabalhos será realizada através do envio do resumo expandido 

em documento Word 6.0 ou versão superior, juntamente com a ficha de inscrição que está 

disponível no site do Evento, devidamente preenchida e o comprovante de depósito para 

o e-mail: resumossica@gmail.com.  

As inscrições e envio dos trabalhos deverão ser realizadas no período de 02 de 

junho a 05 de julho de 2017, até às 23h59min, obedecendo ao valor de R$ 30,00 

por trabalho inscrito.  (PRORROGADO ATÉ O DIA 31 DE AGOSTO) 
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O(s) pagamento(s) referente à(s) inscrição(ões) do(s) trabalho(s) deverá(ão) ser 

efetuado(s) em nome de Kerciane Pedro da Silva, Banco Caixa (AG: 1825, C/P: 

00025761-3, Contato (93) 9 9220-2270.  

 

2. NORMAS PARA ENVIO DOS RESUMOS  

Todo trabalho submetido ao evento deve ser inédito e original. Cada participante 

poderá inscrever até dois trabalhos como primeiro autor e três trabalhos como co-autor 

(no total máximo cinco trabalhos). Os trabalhos poderão ter o número máximo de cinco 

autores. Para efeitos de organização do evento, os autores devem optar por um dos 

seguintes Eixos Temáticos: 

 

01 - Produção Vegetal;  

02 - Produção Animal;  

03 – Economia Rural; 

04 – Gestão de recursos naturais;  

05 - Agroecologia;  

06 - Recursos Florestais;  

07 - Agricultura Familiar;  

08 - Educação do Campo;  

09 - Solos;  

10 - Fitossanidade;  

11 - Recursos Pesqueiros;  

12 - Sociedade Agrária;  

13 – Sistemas Agroflorestais; 

14 – Meio Ambiente; 

15 - Outros - Aqueles trabalhos que, na concepção dos autores, não se adequarem nos 

temas anteriores, deverão ser assinalados como “outros”.  

 



 

 

17ª Semana de Integração das Ciências Agrárias – SICA. Comissão Organizadora. Universidade Federal do Pará – Campus de 

Altamira. Rua. Cel. José Porfírio, nº 2515 - São Sebastião. Altamira - PA / Brasil, CEP: 68370 - 000. 

Contatos para dúvidas:  resumossica@gmail.com/ (93) 99220-2270 

Visite nosso site no endereço: http://www.sicaufpa.com 3 

 

Não serão aceitos trabalhos do tipo:  

 Somente resumos de revisão bibliográfica;  

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

resultados;  

 Resumo sem revisão gramatical, ortográfica, de digitação e de conteúdo;  

 Resumos sem definição de um dos Eixos Temáticos;  

 Trabalhos que não se adequarem as normas pré-estabelecidas neste edital.  

 

O resumo expandido deverá obrigatoriamente:  

 Ser digitado em programa Word 6.0 ou versão superior;  

 Idioma: português do Brasil;  

 Limite máximo de cinco páginas;  

 Fonte: Times New Roman, tamanho 12 pt; tamanho do papel: A4;  

 Espaçamentos entre linhas: simples para resumo e 1,5 para os demais itens;  

 Tamanho das margens: 2,5 cm para todas as margens.  

 Tabelas e figuras devem ser elaboradas em espaço simples e tons de cinza de 

acordo com as normas apresentados neste edital. Imagens de baixa resolução não 

serão aceitas;  

 As citações de outros autores deverão aparecer no texto obedecendo às normas da 

ABNT disponível no site do Evento.  

Os resumos serão recebidos pela Coordenação do evento e serão encaminhados a 

dois revisores do Comitê Técnico e Científico que emitirão parecer  

de acordo com a qualidade do trabalho. Caso haja discordância nos pareceres emitidos 

pelos revisores, o trabalho será enviado para um terceiro revisor, que emitirá seu parecer, 

que reunido aos outros dois pareceres indicará ou não a aprovação do trabalho. Todos os 

trabalhos encaminhados aos revisores estarão sem a identificação dos seus respectivos 

autores. 
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Recomenda-se que os autores submetam os seus trabalhos a uma revisão 

gramatical antes de serem enviados para inscrição e sigam rigorosamente as normas de 

formatação. Os pareceres do Comitê Técnico e Científico serão proferidos, de maneira 

irrecorrível, nas seguintes categorias:  

1. Aprovado;  

2. Aprovado, desde que atendidas às modificações sugeridas pelo Comitê 

Técnico e Científico da 17ª SICA;  

3. Reprovado.  

Obs. 01: Os trabalhos enquadrados no item dois (2) que não tiverem atendidas as 

sugestões de reformulação, ou que não forem adequadamente justificadas, serão 

rejeitados irrecorrivelmente.  

Obs. 02: O modelo do resumo expandido e as normas para citação e literatura citada estão 

disponíveis no site do Evento. 

 

3. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

A apresentação do trabalho poderá ser realizada por qualquer/quaisquer 

participante (Autor ou co-autor) do mesmo, sendo que o nome do apresentador deverá ser 

informado à comissão técnico-cientifica do evento com antecedência de uma semana. 

O recebimento do certificado de apresentação do trabalho só será possível 

mediante apresentação deste por pelo menos um dos autores. 

O certificado de apresentação e publicação será entregue após as apresentações 

dos mesmos. 

Obs. 01: As orientações para formatação do banner estarão disponíveis no site do 

evento. 

  

4. PARTICIPAÇÃO NA PREMIAÇÃO 

Esta iniciativa objetiva incentivar a qualidade dos resumos expandidos 

submetidos a 17ª SICA, em que, os três melhores trabalhos serão premiados, recebendo 
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um certificado de Menção Honrosa e Premiação no qual deverão ser apresentados de 

forma oral (Power Point) com duração de no máximo 15 minutos, sendo que, a divulgação 

do resultado da premiação só será disponibilizada durante a Solenidade do lançamento 

dos Anais do evento, então os participantes que optarem por concorrer deverão estar 

atentos e preparar, além do pôster, a apresentação oral para que esteja preparado no 

momento caso seja o ganhador.  

Cada participante só poderá concorrer com 01 resumo expandido, sendo que, esta 

informação deve constar no ato da inscrição.  

A avaliação para premiação consta de duas etapas, a primeira é a parte escrita 

(análise do resumo expandido) e a segunda é a apresentação do pôster (análise do pôster), 

ambas serão avaliadas pelo Comitê Técnico e Científico, sendo que, somente passará para 

a segunda etapa o trabalho cuja NOTA seja igual ou superior a 8,0.  

Os resumos expandidos serão avaliados pelo Comitê Técnico Científico do evento 

nos quesitos abaixo, sendo atribuída nota de 0 a 10 para cada um destes:  

a) Concisão do título em português;  

b) Adequação à formatação exigida para os resumos;  

c) Clareza no objetivo do trabalho;  

d) Clareza e concisão na metodologia empregada;  

e) Clareza e concisão dos resultados apresentados;  

f) Clareza e concisão das conclusões;  

g) Ineditismo e/ou importância do trabalho. 

Os trabalhos que passarem para a segunda etapa terão seus pôsteres avaliados 

individualmente por uma comissão avaliadora composta por três membros, que julgarão 

os mesmos de acordo com os quesitos abaixo:  

a) Clareza na exposição do motivo/importância do trabalho desenvolvido;  

b) Clareza e concisão na metodologia empregada;  

c) Clareza e concisão dos resultados apresentados;  
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d) Clareza e concisão das conclusões;  

e) Ineditismo científico ou relevância do trabalho;  

f) Conhecimento do autor em relação ao trabalho/precisão nas respostas e 

explicações;  

g) Qualidade geral do pôster e da apresentação.  

Obs.: no caso de empate, o critério de desempate será a maior nota obtida no quesito “e”. 

Se permanecer o empate, serão consideradas as maiores notas nos quesitos “c”, “b”, “a”, 

“f” e “g”, sequencialmente, até que haja o desempate. 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Comissão Técnico-científica da SICA. 
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ANEXO 1 

FORMATAÇÃO, NORMAS E REGRAS DO RESUMO EXPANDIDO 

E BANNER 

 

1. Formatação do resumo expandido 

 

TÍTULO DO TRABALHO EM CAIXA ALTA, FONTE TIMES NEW 

ROMAN 14 PT, NEGRITO E CENTRALIZADO 
 

Nome do primeiro autor¹; Nome do primeiro co-autor ²; Nome do segundoco-

autor³; No máximo 5 autores com o nome do Apresentador Sublinhado4. 
¹ Cargo ou situação (estudante, professor, etc); Local dentro da instituição (faculdade, departamento, etc); 

Instituição (universidade, instituição de pesquisa, etc), Endereço (rua, bairro, cidade, CEP, etc); Endereço 

eletrônico (e-mail); ² Cargo ou situação; Local dentro da instituição; Instituição; ³ Cargo ou situação; 

Local dentro da instituição; Instituição. 

 

RESUMO  

Limitado a 200 palavras, em parágrafo único, sem recuo e em espaçamento simples, fonte 

Times New Roman 12 pt, parágrafo justificado. Não deve conter equações, citação 

bibliográfica ou abreviações não definidas.  

PALAVRAS-CHAVE: registrar de três a seis palavras ou termos para indexação que 

não estejam no título do trabalho iniciando sempre por nome(s) científico(s) da(s) 

espécie(s) em questão, devem ser apresentadas em ordem alfabética, separadas por ponto 

e virgula (;) com ponto final (.) após a ultima palavra, em letras minúsculas, sem recuo e 

em espaçamento simples.  

 

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.  
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INTRODUÇÃO  

O título deve estar em caixa alta, negrito e alinhado a esquerda. Não deixar linha 

separando o título do texto. Iniciar o texto deixando recuo de 1,25 cm da margem 

esquerda, com espaçamento entre linhas de 1,5. Deve ser redigida da forma mais sucinta 

e objetiva possível, apresentando o estado atual do conhecimento sobre o assunto que o 

resumo aborda e não se constituir em extensa revisão. Não deve antecipar resultados e 

discussão e o último parágrafo da introdução deverá trazer os objetivos do trabalho, de 

forma clara e sucinta. Agradecimentos ou reconhecimentos a apoios, bolsas ou 

financiamentos podem ser expressos em nota de rodapé, na primeira página.  

 

MATERIAL E MÉTODOS  

O título deve estar em caixa alta, negrito e alinhado a esquerda. Não deixar linha 

separando o título do texto. Iniciar o texto deixando recuo de 1,25 cm da margem 

esquerda, com espaçamento entre linhas de 1,5. Deve ter informações suficientes para 

que o trabalho possa ser repetido por outros autores. Quando os métodos utilizados forem 

os consagrados, apenas a referência bibliográfica bastará; caso contrário, será necessário 

descrever sucintamente os procedimentos utilizados, adaptações promovidas, etc.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O título deve estar em caixa alta, negrito e alinhado a esquerda. Não deixar linha 

separando o título do texto. Iniciar o texto deixando recuo de 1,25 cm da margem 

esquerda, com espaçamento entre linhas de 1,5. Os resultados devem descrever de modo 

conciso a lógica da investigação e suas descobertas, fazer referência aos dados ilustrados 

em figuras, gráficos e tabelas (Anexo D), inseridas sequencialmente no texto após sua 

citação, e quando apropriado, apresentar análise estatística dos dados. Já a discussão deve 

relacionar os resultados com trabalhos anteriores e interpretá-los.  
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CONCLUSÕES  

O título deve estar em caixa alta, negrito e alinhado a esquerda. Não deixar linha 

separando o título do texto. Iniciar o texto deixando recuo de 1,25 cm da margem 

esquerda, com espaçamento entre linhas de 1,5. As conclusões devem estar relacionadas 

aos objetivos do trabalho, ser concisas e diretas, apresentando, quando pertinentes, 

sugestões para trabalhos futuros.  

 

LITERATURA CITADA  

O título deve estar em caixa alta, negrito e alinhado a esquerda. Não deixar linha 

separando o título do texto. O texto deve ser sem recuo e em espaçamento simples, fonte 

Times New Roman 12 pt, parágrafo justificado. Na Literatura Citada recomendamos que 

fossem citadas no texto e não apareçam apenas como referências bibliográficas no final 

do trabalho, sendo obrigatório no mínimo três literaturas citadas, apresentadas em ordem 

alfabética, devendo ser compatíveis às normas da ABNT (Anexo C). 

 

2. Normas para citações e literatura citada 

 

CITAÇÕES - Nome(s) de autor(es) dentro de parênteses deve apresentar letras 

maiúsculas (caixa alta). Nome(s) de autor(es) fora de parênteses deve apresentar apenas 

as iniciais maiúsculas.  

As fontes das citações do texto devem ser indicadas de acordo com o sistema 

autor-data.  

- Prefira citações bibliográficas no texto entre parênteses: coloca-se entre parênteses, 

sobrenome do autor (em caixa alta), seguido da data de publicação e página, se for o caso, 

separados por vírgula. Exemplo: (KOHNO, 1983, p. 7).  
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- Quando o nome do autor estiver incluído na sentença (apenas inicial maiúscula), indicar 

apenas a data e a página, se for o caso, entre parênteses. Exemplo: Segundo Carelli (1996, 

p. 15).  

- Autores com o mesmo sobrenome e data de edição, acrescentam-se as iniciais de seus 

prenomes. Exemplo: (CAVALCANTE, C., 1989) e (CAVALCANTE, T., 1991);  

- Trabalhos diferentes de um mesmo autor, publicados em anos diferentes, acrescentam-

se letras minúsculas após a data e sem espacejamento. Exemplo: Oliveira (1993a, 2002b).  

- Dois autores, separá-los por ponto e vírgula quando colocados entre parênteses e separá-

los por “e” quando incluídos na sentença. Exemplo: Trindade e Oliveira (2011); 

(TRINDADE; OLIVEIRA, 2011).  

- Três autores. Exemplo: Moura, Silva e Costa (2004); (MOURA; SILVA; COSTA, 

2004).  

- Quando houver mais de três autores, citar o sobrenome do primeiro autor seguido da 

expressão latina etalli abreviada, sem itálico. Exemplo: Lima et al. (2008).  

- Obras sem autoria citar pela primeira palavra do título em caixa alta seguida de 

reticências. Exemplo: (MANUAL..., 2006).  

- Instituições, mencionar por extenso. Exemplo: Universidade Federal do Pará (2009);  

- Citação de citação. Exemplo: Sousa (2008 apud COSTA, 2010); (SOUSA, 2008 apud 

COSTA, 2010).  

ATENÇÃO: Para citação com mais de três linhas utilizar recuo de parágrafo de 4 cm, 

fonte tamanho 11, espaçamento simples, texto justificado, sem parágrafo e sem aspas.  

Exemplo:  

[...] áreas onde a retirada das árvores não foi previamente autorizada 

pelo órgão governamental responsável, há o desperdício de 

aproximadamente 2m³ de madeira para cada m³ aproveitado, reduzindo 

60% ou mais da cobertura florestal, perturbando severamente o solo e 

afetando até 40% da biomassa (HOLMES et al., 2002).  

 

ELABORAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS - Os trabalhos devem ser 

organizados em ordem alfabética pelo sobrenome do primeiro autor. Quando houver mais 
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de um trabalho citado cujos autores sejam exatamente os mesmos, utilize a ordem 

cronológica de publicação.  

A seguir serão apresentados alguns exemplos de referências bibliográficas:  

a) Livros  

SOBRENOME DO AUTOR, PRENOME. Título. Edição. Local: Editora, Ano. 

Paginação.  

Indica(m)-se o(s) autor(es) pelo último sobrenome, em maiúsculas, seguido do(s) 

prenome(s) e outros sobrenomes, abreviado(s) ou não. Os nomes devem ser separados 

por ponto-e-vírgula, seguido de espaço.  

OBSERVAÇÃO: Em caso de sobrenome composto, inclui-se após o último sobrenome, 

indicação de parentesco como Júnior, Filho, Neto, Sobrinho.  

Exemplo:  

BARRETO, P.; SOUZA JÚNIOR, C.; NOGUERÓN, R.; ANDERSON, A.; SALOMÃO, 

R. Pressão humana na floresta amazônica brasileira. Belém: WRI; Imazon, 2005. 84 

p.  

Quando houver indicação explícita de responsabilidade pelo conjunto da obra, em 

coletâneas de vários autores, a entrada deve ser feita pelo nome do responsável, 

seguida da abreviação, no singular, do tipo de participação (organizador, compilador, 

editor, coordenador, etc.), entre parênteses.  

Exemplo:  

CRUZ, H.; SABLAYROLLES, P.; KANASHIRO, M.; AMARAL, M.; SIST, P. (Org.). 

Relação empresa-comunidade no contexto do manejo florestal comunitário e 

familiar: uma contribuição do projeto Floresta em Pé. Belém, PA: Ibama/DBFLO, 2011. 

318 p.  

Em caso de autoria desconhecida, a entrada será pela primeira palavra do título em 

maiúscula.  

Exemplo:  
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DIAGNÓSTICO do setor editorial brasileiro. São Paulo: Câmara Brasileira do Livro, 

1993. 64 p.  

 

b) Partes de livros e/ou capítulos  

SOBRENOME DO AUTOR, Prenome. Título da parte. Seguidos da expressão In: 

SOBRENOME do autor da obra, Prenome. Título. Edição. Local de publicação: Editora, 

data de publicação. Deve ser indicado a paginação ou capítulo referenciado.  

Exemplo:  

SABLAYROLLES, P.; DRIGO, I.; BARTHELON, S.; ESPADA, A. L. V.; BLAS, D. E. 

de; PIKETTY, M. G. O Manejo Florestal Sustentável como alternativa na reprodução 

social de comunidades no oeste paraense. In: CRUZ, H.; SABLAYROLLES, P.; 

KANASHIRO, M.; AMARAL, M.; SIST, P. (Org.). Relação empresa/comunidade no 

contexto do manejo Florestal comunitário e familiar: uma contribuição do Projeto 

Floresta em Pé. Belém, PA: Ibama/DBFLO, 2011.p. 150 – 170.  

 

c) Teses, Dissertações e Trabalhos de conclusão de curso  

SOBRENOME DO AUTOR, PRENOME. Título. Data da apresentação. Número de 

folhas ou volumes. (grau e área). Departamento, Instituição, Local, Ano.  

Exemplo:  

SILVA, E. R. da. Estudo socioeconômico e análise de viabilidade da Reserva 

Extrativista do São Luís do Remanso, Rio Branco, Acre.1996. 156 f. Dissertação 

(Mestrado em Ciências Agrárias). Área de Concentração Economia e Política Florestal, 

Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 1996.  

 

d) Eventos científicos (Congressos, simpósios, seminários, etc.)  

TÍTULO DO EVENTO, nº do evento, ano de realização, local. Título (anais, resumos, 

etc). local: editora, ano de publicação. Paginação ou volume.  

Exemplo:  

SEMANA DE INTEGRAÇÃO DAS CIÊNCIAS AGRÁRIAS, 10, 2010, Altamira. 

Anais... Altamira: UFPA, 2010. 414 p.  

 

e) Leis e Decretos  
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PAÍS, ESTADO E MUNICÍPIO. Lei ou decreto, nº, data (dia, mês e ano). Ementa. Dados 

de publicação que publicou a lei ou decreto.  

Exemplo:  

BRASIL. Instrução Normativa nº 16, de 4 de agosto de 2011. Diário Oficial da União, 

Poder Executivo, Brasília, DF, 08 ago. 2011. 12p.  

 

f) Artigos de publicações periódicas  

AUTOR DO ARTIGO. Título do artigo. Título da revista. Local de publicação, volume, 

número, página inicial-final do artigo, mês e ano de publicação.  

Exemplo:  

ABDO, M. T. V. N.; VALERI, S. V.; MARTINS, A. L. M. Sistemas Agroflorestais e 

agricultura familiar: uma parceria interessante. Revista Tecnologia & Inovação 

Agropecuária, São Paulo, v.1, n.4/5,p. 50-59, jul./agosto 2008.  

 

g) Documentos eletrônicos  

SOBRENOME DO AUTOR, Prenome. Título. Local: Editora, Data, Disponibilidade e 

Acesso.  

Exemplo:  

TRINDADE, M. J. de S.; ANDRADE, C. R.; SOUSA, L. A. S. de. Florística e 

fitossociologia da reserva do Utinga, Belém, Pará, Brasil. Revista Brasileira de 

Biociências, Porto Alegre, v. 5, supl. 2, p. 234-236, jul. 2007. Disponível em: 

<http://www6.ufrgs.br/seerbio/ojs/index.php/rbb/article/viewFile/225/219>. Acesso em: 

24 nov. 2010.  

 

h) Eventos eletrônicos  

NOME DO CONGRESSO (anais, resumos, etc), número, ano, local de realização. Título. 

Local de publicação: Editora, Data. Disponibilidade e acesso.  

Exemplo:  

CONGRESSO INICIAÇÃO CIENTIFÍCA DA UFPe, 4., 1996, Recife. Anais 

eletrônicos... Recife: UFPe ,1996. Disponível em:<http://www.propesg.ufpe. 

br/anais/anais.htm>. Acesso em: 21 jan. 1997. 
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3. Modelos de tabelas, quadros e figuras 

 

Os desenhos, ilustrações e figuras deverão ser inseridas no texto, após a citação e 

numerados de acordo com a sua citação no texto, suas legendas deverão ser auto-

explicativas e concisas. As imagens (figuras, desenhos, ilustrações, gráficos e fotografias) 

devem ser apresentadas em formato JPEG ou TIFF com resolução mínima de 300 dpi, 

em escala de cinza. 

No texto, as chamadas das tabelas ou figuras deverão obedecer ao seguinte 

formato: “...o procedimento está descrito na tabela 1 ou figura 1 ou quadro 1, sendo a 

chamada apresentada em negrito”. Pode-se fazer a chamada também entre parênteses, da 

seguinte forma: (Tabela 1) ou (Figura 1) ou (Quadro 1). 

ATENÇÃO: Figuras, quadros e tabelas com limite de duas para cada categoria ou com 

limite total aceitável de cinco por resumo.  

 

TABELAS E QUADROS - O título é colocado na parte superior, precedido da palavra 

Tabela ou Quadro e de seu número de ordem em algarismos arábicos, fazendo-se a sua 

devida referência no texto. Utilizar fonte Times New Romanpt12, espaçamento simples. 

Descrever adequadamente as abreviações de cada tabela no título ou em nota de rodapé.  

Exemplos: 

Tabela 1 - Porcentagem de emergência, tempo médio e mortalidade de plântulas de 

Schizolobium amazonicum. 

Tratamento Pleno sol 
50% de 

sombreamento 

80% de 

sombreamento 

% de emergência  96 85 70 

Tempo médio (dias) 7,22 9,47 9,42 

% mortalidade 15 dias 6,67 0 0 

% mortalidade 30 dias 40,0 30,0 36,6 

% mortalidade 45 dias 0 20,0 3,3 
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Tabela 2 – Efeito dos tratamentos sobre a altura de plântulas de Schizolobium 

amazonicum. N = número de indivíduos. 

Período de Avaliação Tratamento N Média 

15 dias 

Pleno sol 48 06,86 a 

50% de sombreamento 46 10,70 b 

80% de sombreamento 39 10,85 b 

30 dias 

Pleno sol 31 10,91 a 

50% de sombreamento 42 15,67 b 

80% de sombreamento 38 18,84 c 

45 dias 

Pleno sol 32 14,57 a 

50% de sombreamento 30 20,31 b 

80% de sombreamento 36 21,08 b 
* As médias seguidas de pelo menos uma mesma letra minúscula não diferem entre si, a 5% de 

probabilidade, pelo teste de Tukey. 

 

Quadro 1 - Índices de diversidade no sistema pasto.  

Organismos 
Nº de 

indivíduos 
Marfgalef H = S-1/log N 

Shannon H' = -∑ PI log 

pi 

Nematóides 13 0,898 0,125 

Formigas 1 0,000 0,000 

Ácaros 5 2,861 0,133 

Aranha 2 0,000 0,151 

Ascosporos 2 0,000 0,151 

 

 

MODELOS DE FIGURAS - O título é colocado na parte inferior, precedido da palavra 

Figura e de seu número de ordem em algarismos arábicos, fazendo-se a sua devida 

referência no texto. Utilizar fonte Times New Roman pt 10, espaçamento simples. As 

figuras deverão estar centralizadas na página.  

Exemplo: 
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Figura 1 - Fluxo de caixa (saldo total) do sistema de manejo florestal implantado em comunidade na Resex 

Verde para Sempre, Porto de Moz - PA. 

 

 

 

 
Figura 2 – Distribuição diamétrico dos indivíduos arbóreos, amostrados em um segmento florestal situado 

no Projeto de Desenvolvimento Sustentável Virola-jatobá, município de Anapu, Pará. 
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Figura 3 - Variação média mensal de preços de nove produtos de importância para a produção familiar 

no município de Altamira -PA. 

 

 

 

 Figura 4 -  Distribuição quanto ao tipo da base do fuste de indivíduos arbóreos encontrados na Estação 

Experimental da EMBRAPA, município de Altamira - Pará. 

 

 

 

4. Normas para elaboração do pôster 

 

 Dimensões: 0,90 m de largura x 1,20 m de altura; 

Acanalada

6%
Digitada 

11%

Dilatada

29%

Reta 

54%
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 Para que o texto do pôster possa ser lido a pelo menos 2 m de distância, usar letras 

com 8 mm a 12 mm para o corpo do texto, e para títulos e subtítulos usar letras com 

15 mm a 20 mm.  

 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 e Literatura 

Citada (colocar somente as três mais relevantes para o trabalho). Se houver 

agradecimentos ou reconhecimentos a apoios, bolsas ou financiamentos do trabalho, 

colocar no rodapé;  

 Não inserir no pôster: Resumo, Palavras–chave, Abstract, Keywords e citações 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; e  

 O local para exposição dos trabalhos, bem como horários, datas e numeração dos 

pôsteres serão informados aos autores via e-mail, após a aprovação do(s) trabalho(s) 

pelo Comitê Técnico e Científico.  

 

Obs.1: Para maior detalhamento faça o download do Modelo de Pôster, disponível no 

site da SICA < sicaufpa.com> em breve. 

Obs.2: A apresentação constará na programação do evento, que será disponibilizada na 

semana do evento, sendo o período de exposição de 2 horas. 

 

 


