PECNORDESTE 2019
APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
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.
1.1. Serão aceitos trabalhos nos idiomas: Português.
1.2. Dos trabalhos submetidos por autor principal, apenas um poderá ser selecionado para inscrição e
apresentação no evento.
1.3. Cada RESUMO contará com um (01) autor principal e até três (03) coautores.
1.4. O autor deverá comprovar sua inscrição no Seminário Nordestino de Pecuária para apresentar o
trabalho no evento.
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.
2. REDAÇÃO
2.1. Os trabalhos, na forma de RESUMO, deverão ser submetidos em formato A4 (21 x 29,7 cm), idioma
português, salvos na extensão PDF, com fonte dos textos em Arial, de acordo com o padrão do ANEXO I
deste edital.
3. AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS
3.1. Os trabalhos serão submetidos à avaliação da Comissão Científica, sendo os autores comunicados da
sua aceitação, através de divulgação no site do evento www.pecnordestefaec.org.br.
4. CRITÉRIOS PARA REMESSA DOS TRABALHOS
4.1. Os trabalhos deverão ser entregues via formulário no site do evento, menu trabalhos científicos, até a
data de 30 de março de 2019.
4.2. Enviar arquivo em PDF.
4.3. Não serão aceitos trabalhos fora do padrão do ANEXO I.
4.4. Preencher de forma correta todos os campos do formulário no site, antes do envio do material, para que
a comissão possa entrar em contato posteriormente, se necessário.
4.5. O resultado dos trabalhos aceitos será divulgado no site do evento no dia 15 de maio de 2019.

5. CRITÉRIOS PARA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO
5.1. Os trabalhos selecionados serão apresentados no formato de banner, no tamanho de 0,90mx 1,20m.
5.2. O padrão do banner deve conter cabeçalho e rodapé conforme modelo no ANEXO II.
5.3. A impressão do banner é de responsabilidade do autor do trabalho.
6. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS
6.1. Os trabalhos selecionados serão publicados no site do evento www.pecnordestefaec.org.br, menu
trabalhos científicos.
7. PREMIAÇÃO
7.1. Os critérios de premiação serão divulgados após a submissão, aprovação e inscrição dos trabalhos.

ANEXO I
O cabeçalho deverá conter a marca do evento. Indicar inicialmente o TÍTULO DO RESUMO SIMPLES para
apresentação no XXIII Seminário Nordestino de Pecuária com os autores.
1

Primeiro autor com nome completo sublinhado por extenso; 2 Segundo autor com nome completo por
extenso; 3 Terceiro autor com nome completo por extenso; 4 Quarto autor com nome completo por extenso
1

Pesquisador /Instituição de Origem (e-mail do 1º autor); 2 Pesquisador/ Instituição de Origem; 3 Pesquisador
/Instituição de Origem; 4 Pesquisador /Instituição de Origem
RESUMO
O resumo deve descrever um trabalho original e inédito. Cada resumo deverá ocupar apenas uma página em
Português. Deverá conter no máximo 3.000 (três mil) caracteres, incluindo os espaços (não incluir na
contagem título, palavras-chave e órgão financiador). O texto deverá ser contínuo, não subdividido em itens,
sem parágrafos, sem referências bibliográficas e sem figuras ou tabelas. Deve conter introdução, objetivo,
metodologia, resultados e discussão, finalizando coma conclusão. O texto deverá ser organizado no formato
para folha de papel A4 (210 x 297 mm), com margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,0 cm
(utilizar este modelo de resumo com cabeçalho do evento). A formatação do texto do resumo é fonte Arial,
tamanho 11 pt, alinhamento justificado e espaçamento simples. O título deverá ser destacado em negrito e
escrito em letras maiúsculas (exceto nome científico de espécies, que deve ser escrito em itálico com a
primeira letra maiúscula e as demais minúsculas), com tamanho da fonte 12 pt, espaço simples e
alinhamento centralizado. Grafar os nomes dos autores com letras iniciais maiúsculas, por extenso,
separados por vírgula, com tamanho da fonte 12 pt, espaço simples, alinhamento centralizado e numerados
de forma sequencial com fonte sobrescrita. Abaixo dos nomes, colocar o respectivo nome da instituição às
quais pertencem, o nome da cidade, a sigla do estado, com tamanho da fonte 10 pt, espaço simples e
alinhamento centralizado. O nome do autor/apresentador deve ser sublinhado. Abaixo do texto do resumo,
devem constar as palavras-chave do trabalho, separadas por ponto e vírgula (máximo de três e diferentes
das palavras contidas no título) e abaixo das palavras-chave, deverá ser adicionada agência de fomento do
estudo, quando houver (Órgão Financiador).
Palavra-chave: Palavra 1; Palavra 2; Palavra 3
Agradecimentos: Exemplo: Ao CNPq pelo auxílio financeiro à pesquisa (nº do projeto) ETC.

ANEXO II

