PECNORDESTE 2019
13 a 15 de junho, Fortaleza/CE - Brasil
NORMAS PARA REDAÇÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS
1. REGULAMENTO GERAL
Os trabalhos deverão conter informações originais nas diversas áreas relacionadas à temática central do
evento: Tecnologia e inovação para uma Pecuária competitiva, nos segmentos de apicultura, aquicultura e
pesca, avicultura, bovinocultura, caprinovinocultura, suinocultura, equinocultura e alimentação animal.
Importante:
Trabalhos subdivididos serão rejeitados ou sugerido aos autores a sua unificação, a menos que
contenham um conjunto de variáveis suficientes para que se faça a adequada discussão dos
resultados. Caso a subdivisão tenha resultado em trabalhos com um número muito pequeno de
variáveis (menos de quatro em cada trabalho), os mesmos serão rejeitados.
- Serão aceitos trabalhos nos idiomas: Português
- Cada autor só poderá inscrever 01 (hum) trabalho
- O autor do trabalho deverá comprovar sua inscrição no Seminário Nordestino de Pecuária
2. REDAÇÃO
Os trabalhos deverão ser apresentados em 2 páginas, em papel A4 (21 x 29,7 cm), digitados no Word for
Windows, padrão 6.0 ou superior e salvos na extensão .doc, fonte dos textos em Arial.
Configurar a página com a seguinte estrutura:
•
•
•
•
•

margem superior: 3,0 cm
margem inferior: 2,5 cm
margem direita: 2,5 cm
margem esquerda: 2,5 cm
Estrutura do parágrafo: Entrada em 1cm, espaço simples, Arial corpo 10.

O corpo do trabalho deverá ser composto dos seguintes itens: TÍTULO, AUTORES, INSTITUIÇÃO,
PALAVRAS-CHAVE, INTRODUÇÃO, MATERIAL E MÉTODOS, RESULTADOS E DISCUSSÃO,
CONCLUSÕES, REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS, TABELAS e FIGURAS.
3. TÍTULO
Fonte Arial, corpo 10, negrito, maiúsculo, alinhamento central, ocupando no máximo 2 linhas.
4. AUTORES
Fonte Arial, corpo 10, inicial maiúsculo, negritado. Entrar pelo sobrenome, seguidos da inicial dos prenomes.
O autor que apresentará o trabalho deverá vir com um asterisco(*) identificando-o.
5. AFILIAÇÕES
Fonte Arial, corpo 9, itálico, alinhamento centralizado. Os autores deverão ser identificados com um número
em negrito. Na linha abaixo deverá vir a afiliação antecedida do número correspondente.

6. PALAVRAS-CHAVE
Fonte Arial, corpo 10, negrito, maiúsculo, alinhamento à esquerda.
7. TEXTOS
Fonte Arial, corpo 10. Use itálico somente em nomes científicos.
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Fonte Arial, corpo 9. As citações bibliográficas no texto deverão ser identificadas por número e as referências
deverão ser relacionadas segundo as normas da ABNT, incluindo o título do trabalho. As citações deverão
estar em ordem alfabética, de forma contínua, com o número da referência em negrito.
9. TABELAS E FIGURAS
Fonte Arial, corpo 9. Nas tabelas, deverá ser usado maiúscula somente na inicial da palavra Tabela e
negritado. Não serão aceitas fotografias. As Tabelas e Figuras devem ser inseridas após as Referências
Bibliográficas.
10. AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS
Os trabalhos serão submetidos a avaliação pela Comissão Científica sendo os autores comunicados da sua
aceitação ou não, através de divulgação no site do evento.
11. RECOMENDAÇÕES PARA REMESSA DOS TRABALHOS
Os trabalhos deverão ser entregues via formulário no site do evento, menu trabalhos científicos, até a data
de 30 de março de 2019.
Serão aceitos trabalhos em Português.
Não serão aceitos trabalhos fora do padrão citado.
Preencher de forma correta todos os campos no formulário, antes do envio do material, para que a comissão
possa entrar em contato posteriormente, se necessário.
Enviar arquivos em .doc
O resultado dos trabalhos classificados será divulgado no site do evento no dia 15 de maio de 2019.
12. RECOMENDAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO
Os trabalhos selecionados serão apresentados no formato de banner, no tamanho de 0,90mx 1,20m.
A impressão do banner é de responsabilidade do autor do trabalho.
13. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS
Os trabalhos selecionados serão publicados no site do evento www.pecnordestefaec.org.br, menu trabalhos
científicos.

