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Prazo de Submissão de Resumos: até 30 de setembro de 2021 

  
A Comissão Técnica Científica da IV Semana Agronomia da Universidade do Estado 

de Mato Grosso do Campus de Nova Mutum- MT, criada em 06 de julho de 2021, 
disponibiliza as normas para submissão de trabalhos. 

 
1. Para publicação dos trabalhos serão adotados os formatos de resumo simples e 

resumo expandido. 
2. A Comissão científica avaliará somente os resumos que estiverem nas normas e 

conforme os critérios de submissão. 
3. Os resumos devem ser enviados desde a primeira versão conforme as normas de 

submissão de resumo (simples ou expandido). 
4. Cada trabalho submetido será avaliado por dois componentes da comissão de 

avaliação científica. 
5. Os resumos aprovados pelos dois pareceristas seguirão os trâmites para 

publicação, os resumos em que houver choque de opiniões entre os dois 
pareceristas serão encaminhados a um terceiro que terá o voto de desempate.  

6. Os resumos não aprovados por dois pareceristas serão rejeitados para publicação. 
7. A análise abrangerá a clareza dos objetivos, metodologia, resultados bem 

descritos e conclusões pertinentes. A qualidade da escrita é de responsabilidade 
dos autores e será considerada como critério de avaliação pela Comissão 
Científica. 

8. A Comissão técnica científica poderá solicitar alterações dos resumos após 
aprovação. O não recebimento da versão corrigida em três dias a partir da data de 
envio, resultará na exclusão do trabalho. 

9. Para os resumos expandidos devem, obrigatoriamente, apresentar resultados já 
alcançados. Não serão aceitos trabalhos ainda por serem desenvolvidos e/ou 
resultados ainda por serem obtidos. 

10. As informações contidas no trabalho devem ser inéditas e de responsabilidade dos 
autores. 

11. Para submissão de trabalho o autor deverá estar com inscrição confirmada na IV 
Semana da Agronomia. 

12. Será permitida a submissão de 2 trabalhos (2 resumos simples ou expandido: 2 
resumos expandidos ou 2 resumos simples ou 1 resumo simples e 1 resumo 
expandido) como autor principal. As informações contidas no trabalho devem ser 
inéditas e de responsabilidade dos autores. 

13. A área temática para envio do trabalho será indicada pelo próprio autor, conforme 
lista de áreas disponibilizadas junto as normas de submissão de trabalhos. 
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Áreas temáticas para enquadramento dos resumos 

A - Produção Agrícola (Vegetal): Produção e manejo de frutíferas, hortaliças, grandes 

culturas, floricultura e ornamentais, fitossanidade, sementes e mudas, melhoramento e 

biotecnologia de espécies agrícolas, produtos de origem vegetal, sistemas de produção 

agropecuária. 

B - Produção Animal e Beneficiamento de alimentos: Produção animal, forragicultura e 

pastagem, melhoramento animal, ambiência, comportamento e bem-estar animal, nutrição 

animal e produtos de origem animal, análise microbiológica de alimentos Biotecnologia na 

produção de alimentos, controle de qualidade e Segurança dos alimentos, inovação e 

alimentos funcionais na agroindústria gestão e planejamento agroindustrial, produção 

sustentável de alimentos, bioeconomia e economia circular de alimentos. 

C - Ciências do Solo:  Adubos e adubação, ciência do solo, biologia do solo, física do solo, 

química do solo, fertilidade do solo, manejo e conservação do solo, levantamento e 

fotointerpretação, análise sensorial, Físico-química e microbiológica do solo. 

D - Engenharia Agrícola: Mecanização, máquinas e equipamentos agrícolas, topografia, 

geoprocessamento, geomática, instrumentação e agricultura de precisão; meteorologia e 

climatologia agrícola, Irrigação, drenagem, hidráulica, engenharia de segurança rural, 

construções, ambiência e eletrificação rural; tecnologia pós colheita. 

E - Meio Ambiente e Recursos Hídricos: Agroecologia, ecologia, integração lavoura 

pecuária e floresta, sistemas sustentáveis, agroflorestas, conservação de mananciais, 

recuperação de áreas degradadas, fitorremediação, biorremediação, saneamento e gestão 

ambiental, manejo hídrico. 

F – Extensão Rural: Administração rural, marketing, gestão de pessoas, comercialização, 

gestão de risco, gestão de projetos, economia agrícola, comercialização de produtos 

agropecuários, rastreabilidade de produtos agropecuários, cooperativismo, movimentos 

sociais, desenvolvimento rural, organização de entidades, políticas públicas.  

G - Outras Áreas de Interesse: trabalhos cuja temática não se insere nas demais, mas 

que apresenta interesse a área agronômica. 
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NORMAS PARA RESUMO SIMPLES 
 
Os resumos em formato simples (em português) deverão apresentar os seguintes 

itens: Título, Autores, Instituição dos Autores, Resumo, Palavras Chave. O texto deverá ser 
formatado em fonte Arial, tamanho 12, no formato A4, espaçamento 1,0 entre linhas e 
margens (superior, inferior, esquerda e direita) de 2 cm, sem parágrafo e modo justificado. 
No início da primeira página o autor deverá indicar a área temática de enquadramento do 
trabalho, seguindo as áreas apresentadas pela comissão científica da IV Semana de 
Agronomia. 
 

Título: máximo de 180 caracteres incluindo os espaços, em negrito e modo centralizado.  
 

Autores: o nome dos autores deverá ser escrito abaixo do título em modo centralizado e 
separados por ponto-e-vírgula. Após o nome completo do autor incluir o número sobrescrito 
para indicar às instituições e endereço eletrônico correspondente.  
 

Instituições: abaixo do nome dos autores será colocado o número sobrescrito, seguido da 
instituição, cidade e sigla do estado em modo centralizado. Abaixo do nome das instituições 
com um asterisco deve ser indicado o endereço eletrônico do autor correspondente. 
 

Resumo: o texto deverá conter entre 250 a 300 palavras (excluindo o título, lista de autores, 
instituições e palavras chave) e contemplar introdução, objetivo, metodologia, resultados e 
discussão (parciais ou concluídos), conclusões e/ou considerações finais. 
 
Palavras chave: três palavras chave que não estejam no título (em ordem alfabética) e 
separadas por vírgula.  
 

O documento para submissão deve ser enviado, em formato (doc) Microsoft Word 97-2003, 

para o e-mail: semanaagro.nvm@unemat.br. O nome do arquivo deve seguir primeiramente 

pela letra que representa a área de submissão do trabalho (A, B, C, D, F, G), seguido pelo 

tipo de Resumo (simples) e o título separados por “traço baixo” ou “sublinhado” ou 

“underline” (Exemplo: A_simples_controle de pragas em cultura de soja).  

 

As submissões de trabalhos deverão ser enviadas até 30/09/2021 para o e-mail 
semanaagro.nvm@unemat.br.  
 

(modelo resumo simples anexo) 
  

mailto:semanaagro.nvm@unemat.br
mailto:semanaagro.nvm@unemat.br
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NORMAS PARA RESUMO EXPANDIDO 
 

Os resumos em formato expandido (em português) deverão apresentar os seguintes 
itens: Título, Autores, Instituição dos Autores, Resumo, Palavras Chave, Introdução, 
Metodologia, Resultados e Discussão, Conclusão ou Considerações Finais e Referências 
Bibliográficas. O texto deverá ser formatado em fonte Arial, modo justificado, tamanho 12, 
no formato A4, espaçamento 1,0 entre linhas (incluindo figuras, tabelas e referências 
bibliográficas) e margens (superior, inferior, esquerda e direita) de 2 cm, com parágrafo de 
1 cm e sem espaçamento entre os parágrafos.  

O resumo expandido deverá ocupar, no mínimo, três e no máximo cinco laudas, 
incluindo texto, tabelas e/ou figuras e referências bibliográficas. No início da primeira página 
o autor deverá indicar a área temática de enquadramento do trabalho, seguindo as áreas 
apresentadas pela comissão científica da IV Semana de Agronomia. 
 
Título: máximo de 180 caracteres incluindo os espaços, em negrito e modo centralizado.  
 
Autores: o nome dos autores deverá ser escrito abaixo do título em modo centralizado e 
separados por ponto-e-vírgula. Após o nome completo do autor incluir o número sobrescrito 
para indicar às instituições e endereço eletrônico correspondente.  
 
Instituição: abaixo do nome dos autores será colocado o número sobrescrito, seguido da 
instituição, cidade e sigla do estado em modo centralizado. Abaixo do nome das instituições 
com um asterisco deve ser indicado o endereço eletrônico do autor correspondente. 
 
Resumo: o texto deverá conter entre 250 e 300 palavras (excluindo o título, lista de autores, 
instituições e palavras chave) e contemplar introdução, objetivo, metodologia, resultados e 
discussão, conclusões e/ou considerações finais. 
 
Palavras chave: três palavras chave que não estejam no título (em ordem alfabética) e 
separadas por vírgula.  
 
Introdução: na introdução é importante apresentar o trabalho e a justificativa da pesquisa, 
além de enunciar claramente os objetivos do trabalho.  Se necessário a utilização de citação 
seguir ABNT-NBR 10520 (conforme modelo resumo expandido anexo). 
 
Metodologia: descrever de forma clara, completa e objetiva todos os métodos utilizados 
no trabalho e técnicas desenvolvidas no transcorrer do trabalho. 
 
Resultados e Discussão: devem ser apresentados de forma que possibilitem a 
interpretação, respondam aos objetivos propostos e que justifiquem as conclusões.  
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As tabelas e/ou figuras (se houver) devem ser inseridas no texto e numeradas com 
algarismos arábicos e com as iniciais maiúsculas (Tabela, Figura). Nas tabelas o título deve 
ficar na parte superior da tabela e nas figuras deve ficar na parte inferior. 
 
As legendas e fonte (com inicial em maiúscula) das figuras e/ou tabelas (se houver) devem 
aparecer no rodapé (na parte inferior, após enunciado da tabela e/ou figura), em fonte 
tamanho 10.  
 
Conclusão ou Considerações Finais: devem ser apresentados os principais resultados 
alcançados e apenas as conclusões ou considerações finais amparadas pelos dados 
apresentados nos resultados e coerentes com os objetivos propostos.  
 
Agradecimentos: se houver 
 
Referências Bibliográficas: descritas conforme normas ABNT-NBR 6023, alinhamento a 
esquerda, sem espaçamento entre os parágrafos, em ordem alfabética pelo sobrenome do 
autor e sem numeração. 
 
O documento para submissão deve ser enviado, em formato (doc) Microsoft Word 97-2003, 
para o e-mail: semanaagro.nvm@unemat.br. O nome do arquivo deve seguir primeiramente 
pela letra que representa a área de submissão do trabalho (A, B, C, D, F), seguido pelo tipo 
de Resumo (expandido) e o título separados por “traço baixo” ou “sublinhado” ou “underline” 
(Exemplo: A_expandido_controle de pragas em cultura de soja).  
 
As submissões de trabalhos deverão ser enviadas até 30/09/2021 para o e-mail 
semanaagro.nvm@unemat.br.  
 
(modelo resumo expandido anexo) 

mailto:semanaagro.nvm@unemat.br
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