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NORMAS DO III CONGRESSO NACIONAL DE FEIJÃO-CAUPI 
 
 
TRABALHOS 
Os interessados em enviar artigos científicos deverão consultar as normas abaixo: 
 
Informações Gerais 
O período para o envio do resumo expandido é até 24/03/2013. O artigo deverá ser inscrito 
pelo autor principal/apresentador por meio de submissão eletrônica à secretaria do 
congresso e da ficha de inscrição.  
1. Os trabalhos técnico-científicos serão apresentados na forma de pôster.  
2. O autor que encaminhar o resumo expandido do trabalho será considerado pela 
Comissão Organizadora como responsável pelo trabalho, incluindo-se erros quanto à grafia 
dos nomes de co-autores e respectiva autorização. 
3. Resumos expandidos que não atenderem às normas estabelecidas serão devolvidos ao 
autor para a devida adequação. 
4. Indicar a área/sessão de interesse em que o trabalho será apresentado.  
5. A  apresentação estará limitada a dois trabalhos por participante inscrito no evento. 
6. Um dos autores ou co-autor deverá estar obrigatoriamente inscrito no evento. 
7. O autor apresentador do trabalho receberá via e-mail a confirmação de recebimento do 
resumo expandido. 
8. Os trabalhos deverão ser submetidos online e os arquivos deverão ser enviados em 
formato PDF.  
9. Poderão ser encaminhados resumos, cujo tema central seja feijão-caupi, nas seguintes 
áreas: Agricultura Familiar, Agrometeorologia, Biofortificação e Processamento, 
Biotecnologia,Fisiologia Vegetal, Fitotecnia, Fitossanidade, Genética e Melhoramento, 
Irrigação e Drenagem, Microbiologia do Solo, Recursos Genéticos, Sócio-economia, Solos e 
Nutrição de Plantas. Tecnologia e Produção de Sementes e outras.  
10. O resumo expandido poderá ser enviado em português, espanhol ou inglês, com o 
resumo em português. 
11. O conteúdo do trabalho será de responsabilidade do(s) autor(es). 
 
Normas Para Elaboração e Submissão de Resumos Expandidos 
 
A composição dos resumos, obrigatoriamente, deverá obedecer às seguintes orientações:  
 
a) Tamanho do papel: A4 (21,0 x 29,7 cm)  

b) Número de páginas: 3 a 5  

c) Espaço entre linhas: 1,5  

d) Alinhamento do texto justificado, exceto título e autores que deverão apresentar 

alinhamento centralizado.  
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e) Tipo de fonte: Título: Times New Roman 12; Texto, Autores, Figuras e Tabelas: Times 

New   Roman 10; Referências: Times New Roman 10; Afiliações: Times New Roman 8.  

f) Parágrafo: 1,0 cm  

g) Margens: superior e inferior = 2,5 cm; direita = 2,0 cm; esquerda = 3,0 cm  

h) Não numerar as páginas; tabelas e figuras devem ser auto-explicativas (tabela com título 

na parte  

superior e figura com título na parte inferior), com numeração independente.  

i) Evitar o uso de notas de rodapé ou informações relativas a comunicações pessoais.   

j) Os nomes científicos, quando citados, devem ser escritos em itálico. 

k) Texto, tabelas e figuras, em preto.  

l) O resumo expandido deve ser organizado em Área, Título, Autor(es), Afiliações, Resumo, 

Palavras-Chave, Introdução, Material e Métodos, Resultados e Discussão, Conclusões, 

Agradecimentos (opcional) e Referências , sempre destacados em letras minúsculas, exceto 

as letras iniciais, em negrito, centralizados e sem numeração, deixando 1 espaço (uma vez 

ENTER) entre os itens anterior e posterior ao texto.  

 

ÁREA: indicar a área correspondente ao tema do resumo, de acordo com a lista disponível 

no item 9 de informações gerais. 

 

TÍTULO: em letras maiúsculas, negrito e centralizado, deve ser claro e conciso, permitindo 

pronta identificação do conteúdo do trabalho. Um número-índice sobrescrito, como chamada 

de identificação, poderá seguir-se ao título para possíveis explicações no item afiliações, 

quando necessárias. 

 

Autores: usar nome completo, somente com as iniciais maiúsculas, separados por ponto e 

virgula (;), centralizados e em negrito. O(s) nome(s) do(s) autor(es) deve(m) ser separado(s) 

do título por um espaço simples (um ENTER). Cada autor será seguido do respectivo 

número-índice sobrescrito que irá identificá-lo no item afiliações. Sublinhar o nome do autor 

apresentador. 

 

Afiliações: Abaixo do(s) nome(s) do(s) autor(es) deverão ser colocadas as identificações, 

separadas dos autores por um espaço simples (um ENTER), centralizadas e contendo as 

seguintes informações: Qualificação profissional, ocupação, local de trabalho, endereço de 

trabalho. E-mail apenas do responsável pelo trabalho. 
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Resumo - o texto deve iniciar-se na mesma linha do item, ser claro, sucinto e, 

obrigatoriamente, explicar o(s) objetivo(s) pretendido(s), procurando justificar sua 

importância (sem incluir referências), os principais procedimentos adotados (metodologia), 

os resultados mais expressivos e conclusões, contendo no máximo 250 palavras. Separado 

por dois espaços das afiliações (dois ENTER). 

 

Palavras-chave: de 3 a 5 palavras, sem repetir palavras do título. Alinhamento justificado e 

letras minúsculas, separadas por vírgula (,). Separado com um espaço simples do resumo 

(um ENTER), sem usar parágrafo. 

 
INTRODUÇÃO  

Devem ser evitadas divagações, utilizando-se de citações apropriadas para formular os 

problemas abordados e a justificativa da importância do assunto, deixando muito claro o(s) 

objetivo(s) do trabalho. Separada por um espaço simples das Palavras-chave ( um ENTER). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Dependendo da natureza do trabalho, uma caracterização da área experimental deve ser 

inserida, tornando claras as condições em que a pesquisa foi realizada. Quando os métodos 

forem os comumente utilizados, apenas apresentar a citação, caso contrário, é necessário 

apresentar uma descrição dos procedimentos utilizados, adaptações promovidas, etc.. Se 

necessário, pode usar subitens, como mostra o modelo de resumo. Separado por um 

espaço simples da introdução (um ENTER). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Apresentar de forma conjunta. Separados por um espaço simples de material e métodos 

(um ENTER). 

 

CONCLUSÕES 

 Devem ser baseadas exclusivamente nos resultados do trabalho, apresentadas em texto 

contínuo. Separadas por um espaço simples dos resultados e discussão (um ENTER). 

 

AGRADECIMENTOS  

Os autores podem fazer agradecimentos breves apenas nesse espaço. 
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REFERÊNCIAS  

As referências devem respeitar as normas vigentes da ABNT, tamanho da fonte 10, sem 

espaços entre as referencias. Após a primeira linha não haverá recuo e o alinhamento será 

justificado. Devem incluir apenas as mencionadas no texto e em tabelas, gráficos, fotos ou 

imagens, aparecendo em ordem alfabética de autores e, dentro desta, em ordem 

cronológica de trabalhos. Evitar referências de resumos, trabalhos não publicados e 

comunicação pessoal. 

 
Exemplos: 

EL NIÑO and La Niña. Disponível em: < http://www.stormfax.com/elnino.htm>. Acesso em 

15 out. 2000. 

COSTA, A. F. da; MIRANDA, P.; ARAÚJO, A. D. de. Blainvillea rhomboides Cass., planta 

nativa hospedeira de Bemisia tabaci, no Agreste de Pernambuco, Brasil. Pesquisa 

Agropecuária Pernambucana, v. 3, n. 2, p. 209-213, 1979. 

FREIRE FILHO, F. R.; RIBEIRO, V. Q.; BARRETO, P. D.; SANTOS, A. A. Melhoramento 

genético. In: FREIRE FILHO, F. R.; LIMA, J. A. A.; RIBEIRO, V. Q. Feijão-caupi: avanços 

tecnológicos. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2005, p. 29-92.  

KONHNKE, H. Soil physics. 2.ed. New York, MacGraw Hill, 1969. 224p. 

SILVA, M.L.N.; FREITAS, P.L.; BLANCANEAUX, P. & CURI, N. Índice de erosividade de 

chuva da região de Goiânia (GO). In: CONGRESSO LATINO AMERICANO DE CIÊNCIA DO 

SOLO. 13. 1996. Anais. Águas de Lindóia, Embrapa, 1996. CD-ROM. 

VETTORI, L. Ferro “livre” por cálculo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO 

SOLO, 15., Campinas, 1975. Anais. Campinas, Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 

1976. p.127-128. 

 
 
Normas Específicas Para Pôsteres 
 
Para apresentação na forma de pôster, devem ser observadas as seguintes 

recomendações:  

• A área útil máxima do painel para apresentação dos pôsteres será de 0,90 m x  1,20 

m. Desse modo, solicitamos que seja obedecida rigorosamente a medida de 0,90 m 

x 1,10 m para o pôster, evitando assim que seja ultrapassada a área individual de 

exposição.  

• O título deverá ser o mesmo do resumo expandido submetido ao evento. 
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• Todo material necessário para fixação dos pôsteres será de responsabilidade  do 

autor apresentador, não havendo disponibilidade de material colante, como fita 

adesiva, tesoura, cola, entre outros. Sugerimos que seja utilizado acabamento em 

corda de nylon, bastando apenas pendurar o pôster no pino que estará à disposição.  

• O horário para fixação dos pôsteres será determinado de acordo com o dia de 

apresentação, devendo ser fixado pela manhã e retirado logo após o final do período 

de apresentação. 

• A fonte sugerida para digitação do texto do pôster é Arial (em tamanho que permita a 

leitura a pelo menos 1 m de distância, sugerimos um tamanho mínimo de fonte de 

60-70 para título, autores de 28-36 e texto de 36-48) de modo a facilitar a leitura 

pelos participantes.  

• Os elementos essenciais são: Título, autores, instituições de vinculação, endereço 

para correspondência e e-mail, Introdução, Material e Métodos, Resultados e 

Discussão, Conclusões e Referências.  

• O autor apresentador, ou seu representante, deverá estar inscrito no congresso e 

permanecer no local de apresentação durante todo o período previsto para 

exposição.  

• Será disponibilizada na internet uma lista dos autores que irão expor seus trabalhos. 

 


