
I Simpósio de Defesa Fitossanitária do Tocantins 

- Normas para submissão de resumos 

Os resumos de trabalhos científicos deverão ser enviados 

impreterivelmente até o dia 22 de abril de 2019. 

Cada inscrição dará o direito ao envio de até dois resumos por primeiro 

autor. Somente serão aceitos resumos com pelo menos um dos autores inscrito 

no evento, sendo aceitos resumos com no máximo 06 autores. 

Os trabalhos deverão ser submetidos no portal do evento (on line):  

www.doity.com.br/i-simposio-de-defesa-fitossanitária-do-tocantins--simdefi 

Os trabalhos inscritos deverão estar obrigatoriamente relacionados a uma 

das seguintes áreas de conhecimento: 

a) Entomologia 

b) Acarologia 

c) Fitopatologia 

d) Nematologia 

e) Matologia 

f) Tecnologia de Aplicação de Defensivos 

g) Áreas afins 

 

-Normas para submissão dos resumos 

As normas para submissão dos resumos devem ser rigorosamente 

observadas, sob pena de rejeição do mesmo pela comissão de avaliação de 

trabalhos científicos do evento. O resumo deve ser enviado em português e ser 

apresentado seguindo as orientações abaixo: 

1. TÍTULO: deverá conter, no máximo, 125 caracteres com espaço. Deve ser 

escrito em letra MINÚSCULA, com INICIAL MAIÚSCULA; em negrito; 

nomes científicos devem ser grafados em itático. 

2. AUTORES: com a primeira letra em maiúsculo; o(s) nome(s) do meio (caso 

existentes) deve(m) ser(em) abreviado(s). Exemplo: Benedita A. L. Silva. 

Cada resumo poderá conter, no máximo, 06 autores. 

3. RESUMO DO TRABALHO: Em parágrafo único, com no máximo 2.000 

caracteres com espaços, contendo introdução, objetivos, material e 

métodos, resultados e conclusões, sem separação ou identificação dos 

tópicos. Referências bibliográficas não devem ser usadas e apresentadas. 

4. PALAVRAS-CHAVE: São permitidas, no máximo, três palavras-chave que 

não constem no título do resumo, escritas em ordem alfabética e 

separadas por vírgula. 

5. APOIO: Caso o trabalho tenha recebido algum tipo de apoio financeiro 

(CNPq, CAPES, entre outros), a menção deverá aparecer ao final do texto 

do RESUMO. 

 

http://www.doity.com.br/i-simposio-de-defesa-fitossanitária-do-tocantins--simdefi


I Simpósio de Defesa Fitossanitária do Tocantins 

A comissão de avaliação de trabalhos científicos recomenda 

expressamente rigor na correção gramatical, formatação e apresentação dos 

resumos, cuja forma e conteúdo são de inteira responsabilidade do(s) autor(es). 

 

- Critérios de rejeição 

Não serão aceitos resumos nas seguintes condições: 

 Resumo enviado fora do prazo; 

 Resumo fora do padrão especificado; 

 Resumos com metodologia ausente; 

 Resumos com apresentação insuficiente de dados; 

 Resumos sem relevância específica para a área/temática do evento; 

 Revisões de literatura, estudos de caso ou relatos de experiência não 

adequadamente justificados ou sem apresentação de resultados. 

 

- Normas para apresentação do pôster  

A sessão de pôster será no dia 15 de maio de 2019 das 16:00 às 18:00 no 

Espaço de eventos do CEULP - ULBRA. No pôster deverão constar todos os itens 

apresentados no resumo. 

1. MATERIAL DO PÔSTER: Os pôsteres deverão ser impressos em papel 

(inteiro) ou material plástico (lona ou outro tipo), de acordo com a 

preferência dos autores. 

2. EXPOSIÇÃO: Os pôsteres serão colocados na data e horários previstos na 

programação do evento. O autor responsável pela apresentação deverá 

permanecer junto ao seu pôster durante o horário estipulado pela 

Comissão Organizadora, quando os interessados poderão conversar e tirar 

dúvidas. É obrigação do apresentador fixar e retirar o pôster após o horário 

de apresentação do mesmo. 

3. DESIGN: O tamanho dos pôsteres será de 120 cm de altura por 90 cm de 

largura. Usar o modelo de pôster no portal de submissão (Baixar 

template).  

 

OBS: A foto do autor no pôster visa facilitar o seu reconhecimento por 

possíveis interessados. 

 

 

 
 


