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Normas para submissão de resumos e apresentação de pôsteres 
 

1) Os resumos de trabalhos na área de Defesa Sanitária Vegetal, Entomologia, Fitopatologia e 
Plantas Daninhas devem ser submetidos até o dia 12 de setembro de 2018 para o e-mail 
resumos.wdsv@gmail.com , indicando no campo “Assunto” o termo “Resumo/Área”; 

2) O resumo submetido somente será encaminhado à Comissão Científica para análise após a 
efetivação do pagamento da taxa de inscrição no evento; 

3) Um autor inscrito pode submeter até dois trabalhos. Na ausência do primeiro autor do trabalho 
aceito, um coautor do trabalho poderá apresentá-lo desde que esse esteja devidamente inscrito 
no evento; 

4) O resumo do trabalho deve ser enviado SOMENTE via eletrônica e no formato DOC/DOCX. 
Arquivos no formato PDF não serão encaminhados para análise; 

5) Os trabalhos aceitos devem ser expostos na Sessão de Pôsteres. A área reservada para cada 
pôster será em painel na dimensão de 120 cm x 90 cm. A formatação do trabalho é de 
responsabilidade do autor; 

6) Serão aceitos resumos de trabalhos inéditos (dados não publicados) ou revisões bibliográficas. 
Não serão aceitas descrições de projetos e intenção de trabalho; 

7) Será emitido um certificado de apresentação de trabalho. Nele constará o título do trabalho e o 
nome do apresentador; 

8) O resumo poderá ser enviado em Inglês ou em Língua Portuguesa, contendo, no máximo, 300 
palavras, excluindo-se o título, os nomes dos autores, as afiliações e as palavras-chave; 

9) Os resumos devem ser editados em fonte “Arial”, espaçamento simples (1,0), com as margens 
justificadas em 2,0 cm e em página configurada em formato A4; 

10) O título do Resumo deve estar destacado em negrito e letras maiúsculas (exceto os nomes 
científicos), fonte “Arial”, tamanho “12” podendo estender-se por, no máximo, duas linhas; 

11) Autor (es): deixe o espaço de uma linha após o título. Utilize fonte sem negrito. Indique por 
extenso os nomes de cada autor. Os nomes deverão ser numerados para indicar a filiação de 
cada autor. Abaixo da lista de nomes, indique as instituições de cada autor, além do e-mail do 
primeiro autor ou responsável pelo trabalho em fonte “Arial”, tamanho “10”, espaçamento 
simples (1,0). O nome do autor que irá apresentar o trabalho deverá estar sublinhado; 

12) Nos resumos de pesquisa (trabalhos inéditos), não inclua gráficos, figuras ou citações 
bibliográficas. O resumo deverá conter uma introdução com os objetivos, breve referência às 
metodologias utilizadas, resultados principais, discussão e conclusão; 

13) Os resumos de revisão deverão conter uma introdução com os objetivos, desenvolvimento e 
conclusão. Não incluir citações bibliográficas; 

14) Indique de três a cinco palavras-chave após o texto principal do resumo. Não inserir palavras que 
já constem no título; 

15) Se pertinente, indicar o apoio financeiro recebido logo abaixo do texto principal do resumo e 
após as palavras-chave.  

mailto:resumos.wdsv@gmail.com
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MODELO DE RESUMO DE TRABALHOS INÉDITOS: 

TÍTULO DO RESUMO 
 

(Arial 12, centralizado, espaçamento simples, CAIXA ALTA e negrito com exceção de nomes 
científicos de espécies) 

 
Primeiro Autor 1, Segundo Autor 2, Terceiro Autor 1, ..., Último Autor n 
(Arial 12, justificado, espaçamento simples. O nome do autor que for apresentar o trabalho 
deverá vir sublinhado) 
 

1 
Nome da Instituição, Departamento, Cidade, Estado, País. E-mail. 

2 
Nome da Instituição, Departamento, Cidade, Estado, País. 

(Arial 10, centralizado, espaçamento simples. As instituições de origem de cada autor deverão ser identificadas 
por número sobrescrito. Inserir e-mail do primeiro autor) 

 
Resumo O corpo do texto deverá ser escrito de forma clara e objetiva. Nomes de gêneros e 
espécies deverão ser destacados em itálico. Não citar referências bibliográficas e não inserir 
tabelas, gráficos ou figuras. O texto deverá conter no máximo 300 palavras. 
(Arial 12, justificado, espaçamento simples) 
Palavras-chave: de três a cinco. Não inserir palavras que já constem no título. 
(Arial 12, justificado, espaçamento simples) 
Apoio (não obrigatório): Agências de fomento do estudo. 
(Arial 12, justificado, espaçamento simples) 
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MODELO DE RESUMO DE REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: 

TÍTULO DO RESUMO 
 

(Arial 12, centralizado, espaçamento simples, CAIXA ALTA e negrito com exceção de nomes 
científicos de espécies) 

 
Primeiro Autor 1, Segundo Autor 2, Terceiro Autor 1, ..., Último Autor n 
(Arial 12, justificado, espaçamento simples. O nome do autor que for apresentar o trabalho 
deverá vir sublinhado) 
 

1 
Nome da Instituição, Departamento, Cidade, Estado, País. E-mail. 

2 
Nome da Instituição, Departamento, Cidade, Estado, País. 

(Arial 10, centralizado, espaçamento simples. As instituições de origem de cada autor deverão ser identificadas 
por número sobrescrito. Inserir e-mail do primeiro autor) 

 
Resumo O corpo do texto deverá ser escrito de forma clara e objetiva. Nomes de gêneros e 
espécies deverão ser destacados em itálico. O resumo deverá conter introdução com os 
objetivos, desenvolvimento e conclusão. Não incluir citações bibliográficas. O texto deverá 
conter no máximo 300 palavras. 
(Arial 12, justificado, espaçamento simples) 
Palavras-chave: de três a cinco. Não inserir palavras que já constem no título. 
(Arial 12, justificado, espaçamento simples) 
Apoio (não obrigatório): Agências de fomento do estudo. 
(Arial 12, justificado, espaçamento simples) 


