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EDITAL PARA SUBMISSÃO DE RESUMO SIMPLES AOS ANAIS 

DO I SIMPÓSIO DE INTEGRAÇÃO DAS CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

(18ª Semana de Integração das Ciências Agrárias) 

 

Os resumos simples serão avaliados pelo Comitê Técnico Científico da SICA, e 

se aprovados serão publicados nos Anais do I Simpósio de Integração das Ciências 

Agrárias – 18ª Semana de Integração das Ciências Agrárias (ISSN: 1981 – 173X, Ano: 

12, Nº 13, Novembro de 2018).  

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 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 Simples.  

 

1. DA INSCRIÇÃO  

A submissão dos trabalhos será realizada através do envio do resumo simples 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 07 de 

maio a 08 de junho de 2018, até às 23h59min, obedecendo ao valor de R$ 30,00 

por trabalho inscrito.   

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  
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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”.  

 

 

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.  
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O resumo simples deverá obrigatoriamente:  

▪ Ser digitado em programa Word 6.0 ou versão superior;  

▪ Idioma: português do Brasil;  

▪ Limite máximo 2.500 caracteres contando com os espaços;  

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

▪ Espaçamentos entre linhas: simples; 

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

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. 

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 18ª 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 simples 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. 
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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 estão disponíveis no site do 

evento. 

  

4. PARTICIPAÇÃO NA PREMIAÇÃO 

Esta iniciativa objetiva incentivar a qualidade dos resumos simples submetidos a 

18ª SICA, em que, os três melhores trabalhos serão premiados, recebendo 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 simples, 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 simples) 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 simples 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. 
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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;  

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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1. Normas para elaboração do pôster 

 

▪ Dimensões: 0,90 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 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. 

 

 


