XI SEMINÁRIO CIENTÍFICO SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR - 2023
20° EDIÇÃO DA AGRO CENTRO-OESTE FAMILIAR – ACOF 2023
O XI Seminário Científico sobre Agricultura Familiar busca fomentar a divulgação
da produção técnica, científica e extensionista relacionadas à agricultura familiar e
camponesa, de pessoas e instituições que trabalham na área, a partir da submissão de
resumos de artigos e relatos de experiência. Os trabalhos deverão ser apresentados na
forma de Pôsteres (resumos simples) ou Apresentação oral (resumo expandido) que
apresentem resultados parciais ou finais de projetos de pesquisa ou extensão.

Os trabalhos serão apresentados nos dias 18 e 19, de 13:30h às 15:30h, durante a
realização da ACOF 2023, que acontecerá entre os dias 17 e 20 de maio 2023, no Centro
de Cultura e Eventos Prof. Ricardo Freua Bufáiçal – UFG Goiânia.

DA INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO
As inscrições serão realizadas mediante o preenchimento de formulário eletrônico,
disponibilizado no sítio https://eventos.ifgoiano.edu.br/seminariocentificoacof2023/
O autor selecionará o botão referente a sua categoria (eixo temático). A comissão não se
responsabiliza por problemas durante o preenchimento do formulário e envio dos
trabalhos.
O período de inscrições será do dia 04/10/2022 ao dia 28/02/2023 até às 17:00h.
O autor deverá anexar, no sistema de inscrições o trabalho em formato PDF.
Trabalhos que não estiverem em formato PDF serão desclassificados.
O candidato, ao efetivar sua inscrição, declara acatar, na íntegra, as normas deste edital.

DOS TRABALHOS
O resumo simples ou relato deverá conter de 300 (trezentas) a 500 (quinhentas) palavras
ou até uma página, contendo título, autores, instituições nas notas de rodapé, palavraschave e no corpo do texto, com introdução, objetivos, metodologia/material e métodos
utilizados, resultados parciais ou finais, discussão e conclusão. Os resumos e relatos
deverão ser do tipo informativo. O título do trabalho deve ser sucinto, claro e chamativo,
fazendo menção aos principais achados do estudo (modelo em anexo).
Os trabalhos inscritos na categoria de apresentação oral serão organizados por eixos
temáticos (tabela abaixo) e deverão obedecer ao cronograma específico igualmente
divulgado no site do evento. Os resumos expandidos devem ter de 3 a 5 páginas contendo
título, autores, instituições nas notas de rodapé, palavras-chave e no corpo do texto,
introdução, objetivos, metodologia, resultados parciais ou finais, discussão e conclusão.
Nesta categoria, serão aceitos 20 (vinte) trabalhos voltados à Agricultura Familiar cujos
autores sejam vinculados aos programas de pós-graduação na área.
Os textos devem ser redigidos em português, e digitados em programa Word for

Windows, submetido em formato A4 (21cm x 29,7cm), margens esquerda e superior de 3
cm e direita e inferior 2 cm, fonte Times New Roman tamanho de fonte 12, e espaçamento
simples entre linhas com título apresentado em negrito com letras maiúsculas, com
exceções de terminologias escritas em inglês e/ou em latim, que devem ser escritas em
itálico (Ex. in vitro). Os nomes dos autores, com letras maiúsculas devem ser
apresentados logo abaixo do título e suas filiações devem ser indicadas por números
arábicos sobrescritos ao final do último sobrenome de cada autor.
As descrições dos autores, colaboradores e orientadores deverão constar no rodapé da
página. Nas descrições das filiações de autores estudantes deverão constar: nome do curso
ao qual está vinculado, nome da instituição, indicação do tipo de bolsa (se PIBIC, PIBIT,
IF GOIANO, IFG, UFG, UEG ou outra), aluno voluntário do PIBIC/PIBIT ou ainda se
estagiário de atividades extracurriculares. Nas descrições dos orientadores deverão
constar: se docente ou técnico administrativo, curso mais relacionado à sua área de
atuação, máxima titularidade e instituição na qual o trabalho foi desenvolvido.

Cada trabalho deverá ter no máximo 6 (seis) autores e cada autor só poderá
inscrever um trabalho por Eixo Temático.

Todos os resumos e relatos serão encaminhados via sistema eletrônico aos revisores, que
emitirão parecer favorável ou não à apresentação do mesmo, considerando os critérios
apresentados neste edital. Os critérios considerados serão: relevância científica e/ou
social; coerência metodológica, encadeamento lógico entre as partes do resumo;
linguagem clara, coerente e concisa. Serão avaliados apenas resumos e relatos inscritos
no evento e enviados até o dia 28 de fevereiro de 2023.

OS TRABALHOS QUE NÃO OBEDECEREM À FORMATAÇÃO EXIGIDA
NESTE EDITAL, SERÃO AUTOMATICAMENTE DESCLASSIFICADOS.

CRONOGRAMA
ETAPAS

DATAS

Publicação do edital

29/09/2022

Impugnação do edital

30/09/2022

Inscrições e submissão dos trabalhos

04/10/2022 a 28/02/2023

Deferimento das inscrições

07/03/2023

Interposição de recurso das inscrições

08/03/2023

Resultado dos recursos

10/03/2023

Período de avaliação
Divulgação do resultado parcial

13/03/2023 a 10/04/2023
14/04/2023

Interposição de recurso do resultado parcial

17/04/2023

Divulgação do resultado final

19//04/2023

Prazo para correção e reenvio de trabalhos
aprovados com ressalvas

02/05/2023

EIXOS TEMÁTICOS
Desenvolvimento rural e assistência técnica
Química
Educação e práticas educativas
Gestão e Comercialização
Meio ambiente e sustentabilidade
Políticas públicas para Agricultura Familiar
Processamento de alimentos/Agroindústria
Produção de alimentos
Produção e reprodução animal
Tecnologia e Inovação
Ciências Biológicas

Esclarecimentos e informações adicionais poderão ser obtidos através do e-mail:
seminariocientifico@ifgoiano.edu.br

Comissão Organizadora do Seminário Científico sobre Agricultura Familiar - 2023

MODELO DE RESUMO SIMPLES OU RELATO

ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA MANEJO DE GADO DE LEITE POR
AGRICULTORES FAMILIARES DE GOIÁS
FULANO, S.M.1; CICRANO, J. D.2; BELTRANO, M.S.3

Introdução: Um aspecto central para o assessoramento técnico é conhecer o sistema de
produção e desenvolver junto com os agricultores propostas técnicas para as diferentes
atividades. Objetivo: Esse estudo retrata a experiência de assessoramento para manejo
de gado de leite, que é a principal atividade desenvolvida pelos agricultores familiares de
Goiás. Metodologia/Material e Métodos: Junto a 30 famílias do município, foram
trabalhadas propostas para a garantia de boa alimentação para o gado, sanidade do
rebanho e reprodução animal. O assessoramento incluiu os passos básicos do sistema de
manejo e a indicação das alternativas agroecológicas existentes. Depois foi avaliada a
adoção pelos agricultores das práticas propostas pela equipe técnica.
Resultados/Discussão: Os resultados indicam que parte importante dos agricultores
adotou parte significativa das práticas como o manejo das pastagens, o controle do
momento de entrada e saída nos piquetes e o controle da reprodução animal. Por outro
lado, houve casos em que práticas tiveram que ser substituídas ou mesmo não foram
adotadas por estarem fora das possibilidades e interesses dos agricultores como, por
exemplo, o bombeamento d’água para os piquetes. Conclusão: Isso resultou na
adequação da proposta técnica para as práticas com maior potencial de adoção pelos
agricultores.

Palavras-chave: artigo; familiar; formatação; Goiás.
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Docente, Engenheiro Agrônomo, Doutor em Fitopatologia, IF Goiano - campus Urutaí.
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