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INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO EXPANDIDO
1. Informações Gerais

Serão aceitos na III Agrotecnoeste resumos expandidos de trabalhos de ensino,
pesquisa e extensão (com resultados parciais ou finais) e relatos de experiência. No
momento de sua submissão, deverá ser escolhido o e-mail relacionado a área do
trabalho,

sendo

as

opções:

ensino.agrotecnoeste@ifgoiano.edu.br;

pesquisa.agrotecnoeste@ifgoiano.edu.br e extensao.agrotecnoeste@ifgoiano.edu.br.

2. Instruções para a preparação do resumo expandido:

a) Formatação: (i) Tipo de papel A4; (ii) Orientação: retrato; (iii) Margens: superior,
inferior, esquerda e direita de 2,5 cm; (iv) Fonte: Arial; (v) Espaçamento entre
linhas: 1,5 cm;
b) Tamanho do Resumo expandido: com no máximo 4 (quatro) páginas;
c) Texto do Resumo expandido: deve ser apresentado no formato estruturado,
contendo os seguintes tópicos, que deverão ser destacados em negrito: Título,
Autores, Afiliações, Endereço para correspondência, Introdução, Objetivo,
Material e Métodos, Resultados e Discussão, Conclusão, Referências,
Palavras-chave, Apoio Financeiro e Agradecimentos;
d) Título: Em letras maiúsculas e negrito. Deverá ser centralizado no topo da
primeira página, utilizando-se fonte Arial, tamanho 12 e espaçamento entre
linhas de 1,5 cm;
e) Autores: O nome dos autores deverá estar centralizado a dois espaços abaixo
do título, também em letras maiúsculas, separados por vírgula, utilizando-se
fonte Arial, tamanho 10; Os resumos poderão ter até cinco autores, com o nome
do apresentador sublinhado;
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f) Afiliações: Ao lado do nome de cada autor, inserir sua filiação, em sobrescrito,
enumerados de maneira progressiva;
g) Endereço para correspondência: Deve constar o endereço eletrônico;
h) Afiliações

e

endereço

para

correspondência:

Devem

ser

descritos,

consecutivamente, um espaço abaixo do corpo autoral. Devem também ser
centralizados e redigidos com fonte Arial, tamanho 10;
i) O texto do resumo expandido: Deverá estar justificado à página. Para a redação
utilize-se da terceira pessoa do singular e do verbo na voz ativa, em fonte Arial,
tamanho 12;
j) Abreviaturas: Deverão ser apresentadas ao lado do texto por extenso, quando
mencionados pela primeira vez;
k) Palavras-chave: Os autores deverão incluir de três a cinco palavras-chave,
separados do corpo do resumo por um espaço, e entre si por ponto e vírgula.
As palavras-chave devem estar em concordância com o objetivo central da
pesquisa e não deverão estar presentes no título;
l) Fonte de financiamento: Devem ser apresentadas uma linha abaixo das
palavras-chave, em fonte Arial, tamanho 12;
m) Referências: Devem ser apresentadas por último no resumo e em fonte Arial,
tamanho 12.

3. Avaliação dos resumos expandidos:

Todos os trabalhos serão avaliados por membros da Comissão Científica da III
Agrotecnoeste e, se aprovados, serão direcionados para apresentação na modalidade
pôster.
O processo de avaliação dos resumos seguirá as seguintes definições:
(i)

O conteúdo deve apresentar coerência teórica e metodológica;

(ii)

Deverá haver ligação lógica entre as partes do resumo, tornando a
totalidade do texto consistente e compreensível para o leitor;

(iii)

O resumo expandido deve ser escrito de maneira clara, coerente e
concisa.

4. Observações finais:
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a) A Comissão científica somente avaliará os trabalhos que estiverem dentro das
normas supracitadas;
b) Após submissão, os trabalhos não poderão sofrer alteração;
c) O certificado de apresentação será fornecido somente ao autor que
efetivamente comparecer e apresentar seu trabalho;
d) Ao submeter o trabalho, os autores se responsabilizam pelas informações nele
contidas e autorizam a divulgação do mesmo nos anais da III Agrotecnoeste;
e) Trabalhos duplicados serão desconsiderados para a avaliação.
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