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IV ENCONTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS AGROSSUSTENTÁVEIS  

IX JORNADA CIENTÍFICA DA EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL 

 

 

I. O EVENTO 

 

Com muita satisfação convidamos todos a participarem do IV Encontro de Ciências 

e Tecnologias Agrossustentáveis (IV ECTA) e da IX Jornada Científica da Embrapa 

Agrossilvipastoril (IX JCEA) que ocorrerá no dia 14 de outubro de 2020, na Embrapa 

Agrossilvipastoril, em Sinop-MT. 

 

A realização do IV ECTA/IX JCEA tem como objetivo promover o intercâmbio de 

conhecimento entre pesquisadores, professores e alunos de graduação e pós-

graduação, colocando em discussão temas relevantes para a pesquisa e a inovação. 

Busca-se também valorizar os alunos de graduação e pós-graduação, estimulando 

sua participação no meio científico, sendo uma oportunidade para divulgar os 

resultados obtidos. 

 

Devido à pandemia da COVID-19, o modelo do evento foi adaptado às condições 

atuais, conforme descrito do presente edital.  

 

O sucesso do IV ECTA e da IX JCEA depende da sua participação!  

 

Contamos com sua presença! 

  

 

II. INSTRUÇÕES GERAIS 

 

1. Inscrição no evento e público alvo 

 

1.1. A inscrição no IV ECTA/IX JCEA é gratuita. 

 

1.2. Poderão se inscrever alunos de graduação, pós-graduação e profissionais que, 

preferencialmente, tenham submetido ao menos um trabalho para o evento.  

 

1.3. Todos os trabalhos inscritos e aceitos serão publicados nos Anais do evento, 

em formato digital. 

 

1.4. O participante que não submeter trabalho receberá certificado de participação 

como ouvinte. 
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1.5 A inscrição no evento será realizada exclusivamente pelo link 

(https://www.embrapa.br/web/portal/busca-de-eventos/-/evento/424480).  

 

2. Submissão de trabalhos  

 

2.1. Todos os trabalhos deverão ser redigidos em formato de resumo simples, 

conforme orientações apresentadas no item 3.  

 

2.2. A submissão dos resumos deverá ser realizada, exclusivamente, pelo sistema 

disponibilizado no site do evento (https://www.embrapa.br/web/portal/busca-de-

eventos/-/evento/424480) até o DIA 04 DE SETEMBRO DE 2020, 

impreterivelmente. Não serão aceitas novas submissões, modificações, 

inclusões ou exclusões após o encerramento do prazo de submissão de 

resumos. 

 

2.3. Na submissão deverá ser informada a área de conhecimento: Agronomia; 

Veterinária/Zootecnia; ou Ciências Ambientais. 

 

2.4. Os resumos serão ACEITOS ou REJEITADOS por uma comissão científica. 

Resumos submetidos fora das normas de diagramação e/ou baixa qualidade 

técnica, serão rejeitados, sem opção de correção pelo participante. Portanto, 

atentem-se às normas e ao preparo de resumos.    

 

2.5. Os trabalhos deverão ser inéditos e não infringir nenhuma norma ética. O autor 

que enviar o resumo será legalmente responsável por todo o seu conteúdo.   

 

Importante: serão aceitos até dois resumos por inscrição. 

 

3. Normas para envio de trabalhos 

 

3.1. A redação do texto deverá ser feita em português ou inglês e conter 

exclusivamente texto; 

 

3.2. Os trabalhos deverão ser digitados em Word for Windows versão 2003 ou 

superior em página formatada em tamanho A4 (210 x 297 mm), com orientação 

retrato, margens superior, inferior, esquerda e direita de 25 mm. Fonte Arial, 

tamanho 11, espaçamento simples, texto do resumo com alinhamento 

justificado, mínimo de 1.000 e máximo de 2.500 caracteres, com espaços;  

 

3.3. Não deve haver no resumo: parágrafos com recuos, espaçamentos ou 

tabulações; tabelas, gráficos, imagens de qualquer gênero ou fotos. Se 

https://www.embrapa.br/web/portal/busca-de-eventos/-/evento/424480
https://www.embrapa.br/web/portal/busca-de-eventos/-/evento/424480
https://www.embrapa.br/web/portal/busca-de-eventos/-/evento/424480
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necessário, descrever fórmulas matemáticas ou químicas por extenso; 

 

3.4. As páginas não devem ser numeradas; 

 

3.5. É indispensável o uso do modelo do resumo simples, no formato ‘.doc’ ou ‘.docx’ 

com as formatações pré-definidas, disponível no site do evento: 

https://www.embrapa.br/web/portal/busca-de-eventos/-/evento/424480. 

 

 3.6. Estrutura do trabalho: 

O resumo simples deverá conter 1 (uma) página;  

 

 Deverá ser informativo, estruturado (introdução; objetivos; material e métodos; 

resultados e discussão; conclusão ou considerações finais), palavras chave e 

agradecimentos (se houver); 

 

 TÍTULO – Em letras maiúsculas, negrito e centralizado, deve ser claro e 

conciso, permitindo pronta identificação do conteúdo do trabalho;  

 

 AUTORES – Deverão constar apenas as pessoas que tiveram participação 

efetiva no trabalho, em condições de responder integralmente ou pelo menos 

em partes essenciais. Os nomes dos autores devem estar completos abaixo 

do título, centralizados, em letras maiúsculas, não se deve abreviar 

prenome(s) intermediário(s), se houver, seguidos dos respectivos números-

índice em algarismo arábico, em forma de expoente, que irão identificar os 

autores (nome da instituição e endereço de e-mail) e separados por vírgula. O 

autor correspondente deve ser identificado por um asterisco (*); 

 

 PALAVRAS CHAVE: Inserir de 3 a 5 palavras chave, em minúsculo, 

separadas por vírgula, logo abaixo do resumo.  

 Sugerimos que os termos sejam escolhidos usando o sistema 

Thesaurus Agrícola Nacional (Vocabulário controlado vinculado ao 

Ministério da Agricultura) 

 http://sistemas.agricultura.gov.br/tematres/vocab/index.php 

 

 

 AGRADECIMENTOS: Inseri-los, se for o caso, após as palavras chave, de 

maneira sucinta. Mencionar o apoio financeiro (se existir); 

 

 NOMES CIENTÍFICOS - Devem estar de acordo com as normas vigentes e 

em itálico. Quando citado pela segunda vez utilizar a forma abreviada (Ex. 

Panicum maximum citar como P. maximum). 

 

https://www.embrapa.br/web/portal/busca-de-eventos/-/evento/424480
http://sistemas.agricultura.gov.br/tematres/vocab/index.php
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Informações Importantes: 

 

 A Comissão Organizadora do IV ECTA/IX JCEA é isenta de qualquer 

responsabilidade sobre o conteúdo do resumo que for divulgado e/ou 

publicado em qualquer meio de comunicação do evento (programa, certificado, 

e-mail, anais e outros), pelos autores ou por terceiros; 

 

 Todos os autores devem ter conhecimento das normas, do conteúdo do 

resumo e concordar em ter seu nome inserido como autor ou coautor, ficando 

na responsabilidade do autor que submeterá o resumo o cumprimento dessa 

exigência;  

 

 Recomenda-se detalhada revisão do texto e do conteúdo do resumo, pois em 

nenhuma hipótese serão aceitas alterações no conteúdo dos trabalhos 

submetidos, após sua aprovação; 

 

 NÃO serão aceitos: descrição de projeto, intenção de trabalho ou trabalho sem 

resultados; resumo apenas de revisão bibliográfica; trabalho que não se 

caracterize como pesquisa científica; resumo sem rigorosa revisão gramatical, 

ortográfica, formatação, de conteúdo e dados da pesquisa, incluindo área, 

nomes dos autores, título etc.; resumo com tabelas, gráficos, fotos, imagens 

de qualquer gênero ou de fórmulas matemáticas e químicas (se necessário, 

descrever por extenso). 

 

 Caso o trabalho seja aprovado o mesmo será publicado em mídia eletrônica 

nos Anais do evento; 

 

 Os trabalhos que não cumprirem as exigências desse edital não serão aceitos. 

 

 

4. Normas para apresentação dos trabalhos  

 

4.1. Apresentações Orais 

 

4.1.1. Os bolsistas de PIBIC/PIBITI 2019/2020 

deverão, obrigatoriamente, apresentar o trabalho na forma oral. As 

apresentações serão realizadas por meio da RNP na data do evento e em 

horário estabelecido pela comissão organizadora, que, no momento oportuno, 

enviará as informações via e-mail cadastrado no ato da inscrição; 
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4.1.2. Cada apresentação terá tempo máximo de 15 (quinze) minutos, com 5 (cinco) 

minutos adicionais reservados para discussão; 

 

4.1.3. O apresentador deverá enviar a apresentação para o e-mail da comissão 

organizadora (ecta.jcea@embrapa.br) um dia antes do evento (13/10); 

 

4.1.4. O apresentador que não comparecer no horário estabelecido, sem justificativa, 

não receberá o certificado. 

 

4.2. Apresentações em vídeo  

 

4.2.1. Os autores dos trabalhos aprovados que não serão apresentados conforme 

item 4.1., poderão enviar vídeos de no máximo três minutos de duração. Os 

vídeos deverão ser originais e criativos, podendo ter música, imagens, cores e 

deverão explicar, por meio de uma linguagem simples e objetiva, como a 

pesquisa foi desenvolvida e seus principais resultados. Os vídeos serão 

avaliados pela Comissão Organizadora e concorrerão a premiação 

estabelecida no presente edital. Além disso, os três melhores serão 

divulgados no boletim de divulgação semanal da Embrapa Agrossilvipastoril. 

A premiação desse vídeo será individual;  

  

4.2.2. Os vídeos devem ser carregados em plataformas próprias, como Youtube, 

Vimeo ou Dailymotion, e somente o link deve ser encaminhado para o e-mail 

da comissão organizadora juntamente com o título do resumo aprovado;  

 

4.2.3. Aqueles com trabalhos aprovados que não optarem pelo envio do vídeo terão 

os resumos publicados normalmente nos anais do evento; 

 

4.2.4. Os certificados serão disponibilizados pela Comissão Organizadora do IV 

ECTA/IX JCEA após a realização do evento. 

 

Importante: o envio do link contendo o vídeo deve ser realizado exclusivamente por 

um dos autores do trabalho;. 

 

5.  Certificação 

 

A emissão de certificados será feita com base nas informações disponibilizadas no 

ato da inscrição. 
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6. Premiação 

 

6.1. Os resumos inscritos, aprovados e apresentados na forma oral ou vídeo 

concorrerão à premiação. 

 

6.2. A avaliação dos resumos e a atribuição de notas, para premiação, serão 

efetuadas pela comissão científica do IV ECTA/IX JCEA, de acordo com os 

seguintes itens:  

 

 Clareza, correção e adequação de linguagem;  

 

 Objetivos, metodologia, resultados e conclusões; 

 

 Mérito científico. 

 

 

6.3. Os trabalhos inscritos, aprovados e apresentados no evento na forma de vídeo 

concorrerão à premiação, conforme à área do conhecimento: 

 

a. Melhor trabalho na área de conhecimento Agronomia; 

 

b. Melhor trabalho na área de conhecimento Veterinária/Zootecnia; 

 

c. Melhor trabalho na área de conhecimento Ciências Ambientais. 

 

6.4 Os trabalhos inscritos, aprovados e apresentados na forma oral concorrerão à 

premiação, conforme à categoria: Melhor trabalho de Iniciação Científica 2020. 

 

 A premiação será por meio de certificação para os trabalhos selecionados. 
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7. Datas Importantes 

 

Publicação do edital Agosto de 2020 

Submissão de trabalhos e inscrição 4 de setembro de 2020 

Divulgação do aceite dos resumos e 

forma de apresentação 
A partir de 25 de setembro de 2020 

Divulgação dos horários das 

apresentações 
A partir de 5 de outubro de 2020 

Envio dos vídeos à comissão com 

apresentação dos trabalhos 
13 de outubro de 2020 

Data do evento 14 de outubro de 2020 

 

 

 

III. COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

 Aisten Baldan 

 Alexandre Ferreira do Nascimento 

 Bruno Rafael da Silva 

 Edison Ulisses Ramos Júnior 

 Ingo Isernhagen 

 Isabela Volpi Furtini 

 José Ângelo Nogueira de Menezes Junior 

 Renato da Cunha Tardin Costa 

 Silvio Tulio Spera 

 

 

IV. FALE CONOSCO 

  

Dúvidas devem ser enviadas por e-mail para ecta.jcea@embrapa.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ecta.jcea@embrapa.br
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Orientações para bolsistas e orientadores contemplados com bolsas 

PIBIC/PIBITI edital 2019/2020 da Embrapa Agrossilvipastoril para participação 

no IV ECTA/IX JCEA 

 

 Os bolsistas PIBIC/PIBITI edital 2019/2020 da Embrapa Agrossilvipastoril são 

convocados a participar do IV ECTA/IX JCEA para apresentar os resultados 

finais de suas atividades de pesquisa, por meio da submissão de resumos e 

apresentações orais; 

 

 Cabe ao orientador do aluno PIBIC/PIBITI a responsabilidade pelo 

cumprimento das exigências junto ao CNPq, bem como pela orientação do 

aluno na produção do resumo; 

 

 Caso o bolsista não participe do IV ECTA/IX JCEA, o orientador ficará 

inelegível para concorrer a bolsas PIBIC/PIBITI no próximo ano, exceto em 

casos justificados, que serão analisados pelo CIC (Comitê de Iniciação 

Científica). 

 

 

Normas para apresentação dos trabalhos durante o evento 

 

 Os bolsistas de PIBIC/PIBITI deverão, obrigatoriamente, apresentar o trabalho 

na forma oral. 

 

 Para apresentar o trabalho, o bolsista deverá estar acompanhado de seu 

orientador ou representante formalmente indicado (por escrito). Não serão 

aceitos representantes sem documento do orientador indicando-os. 

 

 Deverão ser observadas as normas para participação no IV Encontro de 

Ciências e Tecnologias Agrossustentáveis/IXJornada Científica da Embrapa 

Agrossilvipastoril, disponível na página do evento: 

https://www.embrapa.br/web/portal/busca-de-eventos/-/evento/424480 

 

https://www.embrapa.br/web/portal/busca-de-eventos/-/evento/424480

