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SIMPÓSIO DA BOTÂNICA APLICADA 

"Diversidade e Uso da Flora do Semiárido" 

NORMAS PARA ENVIO DE TRABALHOS 

Os trabalhos submetidos ao Simpósio da Botânica Aplicada devem ser resumos expandidos, 

de acordo com as instruções aqui descritas. 

SUBMISSÃO DOS RESUMOS 

Período de submissão: 11 de fevereiro a 18 de março de 2019 

 Cada inscrição dará direito à submissão de 1 (um) resumo; 

 Ao menos um/a autor/a de cada resumo deverá estar inscrito/a no evento e com pagamento 

efetuado e confirmado até a data limite para a submissão de trabalhos; 

 A qualidade do texto (gramática, ortografia e formatação) é de responsabilidade dos/as 

autores/as e será considerada como critério de avaliação pelo comitê técnico-científico; 

 Não serão aceitos resumos de trabalhos apresentados em congressos anteriores ou de projetos 

de pesquisa em andamento, sem resultados obtidos; 

 Os resumos deverão estar redigidos em Português; 

 Os resumos expandidos devem seguir a seguinte estrutura: Título (em caixa alta); Nome dos 

autores; Introdução com objetivos; Material e métodos; Resultados e discussão; Conclusão. 

 Cada resumo deverá ser enquadrado em uma das áreas temáticas listadas abaixo: 

1. Ecologia Vegetal 

2. Anatomia Vegetal 

3. Ecofisiologia Vegetal 

4. Sistemática Vegetal 

5. Botânica Aplicada 

6. Ensino da Botânica 

 Os resumos deverão ser enviados via e-mail para: simposiobotanicaaplicada@gmail.com até o 

dia 18 de março de 2019.  



 Os autores receberão via email confirmação de recebimento do resumo e posteriormente, o 

parecer final.  

FORMATAÇÃO DO RESUMO EXPANDIDO 

 Os trabalhos deverão ter no mínimo 3 e no máximo 4 páginas, incluindo referencias 

bibliográficas, gráficos, tabelas e figuras.  

 Devem ser digitados com utilização de editores Word, fonte Arial, corpo 11, espaçamento 

simples entre as linhas do texto; margens direita, esquerda, superior e inferior 2,5cm. 

 O texto do trabalho deve começar com a INTRODUÇÃO, seguida das demais seções que 

constituem o DESENVOLVIMENTO do trabalho, e finalizados com a CONCLUSÃO.  

 As citações e referencias bibliográficas devem seguir as normas da ABNT.  

 Título em letras minúsculas, somente com a inicial maiúscula, negrito e centralizado. Não 

coloque ponto final. 

 Nome científico, quando referido no título, deve ser escrito em itálico e vir acompanhado dos 

autores e do nível taxonômico ao qual é subordinado, entre parênteses. 

 O(s) nome(s) do(s) autor(es) e sua(s) respectiva(s) instituição(ões) devem vir abaixo do título 

e devem conter uma numeração sequencial (veja modelo). 

 O e-mail do autor correspondente deve vir na sequência das filiações. 

 Agradecimentos no final.  

 Os trabalhos também deverão ser enviados no formato doc.  

Haverão dois tipos de sessões de apresentação nas quais os autores apresentarão seus 

trabalhos no formato de pôsteres ou trabalhos orais, sendo que o apresentador deverá estar em 

local, data e horário estabelecidos pela comissão científica, informadas na programação do 

evento.  

Os trabalhos serão avaliados por uma Comissão Científica composta por membros 

mestres e doutores que definiram quais trabalhos serão apresentados oralmente.  

 Os autores serão informados previamente sobre a sessão específica na qual seu trabalho será 

apresentado. 

 O apresentador deverá ser um dos autores do trabalho. 

 A ordem dos trabalhos determinada pela Comissão Organizadora deverá ser mantida, não 

sendo possível a troca de horários. 

APRESENTAÇÃO ORAL 

 O participante responsável pela apresentação deverá entregar a Organização do Evento o 

trabalho salvo em pendrive, em formato powerpoint ou equivalente, 30 minutos antes da sua 

apresentação;  

 O tempo para apresentação será de 15 minutos total para cada trabalho e 5 minutos para 

perguntas;  

 O tempo estipulado para cada trabalho deverá ser rigorosamente obedecido, tanto para início 

quanto para término de cada apresentação. 



 Será disponível para as apresentações projetor multimídia (data show) e computador. Por 

segurança, não será permitida a utilização de equipamentos pessoais. 

APRESENTAÇÃO DE PÔSTERES 

 Os pôsteres serão apresentados em local estratégico, a fim de que sejam observados por todos 

os participantes do evento, e deverão ser fixados em data e horário estabelecidos pela 

Comissão Organizadora (ver programação do evento). 

 Os pôsteres devem ser atrativos ao olhar e apresentar um balanço harmônico entre a 

quantidade de texto e as ilustrações (fotografia, quadros, gráficos, tabelas etc). Os textos 

devem ser curtos, claros e fáceis de serem lidos à distância.  

 A estrutura do pôster deverá seguir a mesma do resumo expandido: Título (em caixa alta); 

Nome dos autores (instituições e email de contato logo abaixo); Introdução com objetivos; 

Material e métodos; Resultados e discussão; Conclusão, Agradecimentos. 

 As dimensões dos pôsteres serão de, no máximo, 0,90 m (largura) x 1,20 m (altura). 

 Os pôsteres deverão ser fixados no dia do evento com auxílio de um cordão de nylon ou 

material similar, que será fornecido pela comissão Organizadora. 

 O apresentador deverá permanecer junto ao pôster durante todo o período de apresentação, de 

acordo com a programação do evento. 
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