O V CONGRESSO BRASILEIRO DE HEVEICULTURA PUBLICARÁ
RESUMO SIMPLES, (CONFORME MODELO ABAIXO), ANALISADOS E
ACEITOS PELA COMISSÃO CIENTÍFICA
OS RESUMOS DEVEM SER SUBMETIDOS ATÉ O DIA 18/09/17
1. Faça sua inscrição no site do evento. A submissão dos resumos só é possível
mediante inscrição e confirmação do pagamento;
2. Acesse a área do inscrito, fornecendo seu e-mail e senha enviada para a caixa
de entrada do seu e-mail, após confirmado o pagamento;
3. Clique no menu "Submissão de resumos”;
4. Siga as instruções da tela para acessar o formulário de submissão de resumos.
Complete todas as informações do formulário de inscrição de trabalho (dados
do autor, do apresentador, dos coautores e instituições envolvidas);
5. Um autor poderá inscrever e apresentar até três resumos, podendo também
ser coautor de outros.
6. Os trabalhos poderão ser encaminhamos em Português, Inglês ou Espanhol.
7. Não serão aceitas descrições de projetos, intenção de trabalho ou revisões
bibliográficas.
8. Antes de submeter o resumo, revise, com atenção, pois, após a data limite de
submissão de trabalhos, não será mais permitida a alteração do conteúdo dos
resumos enviados;
9. Os trabalhos deverão ser enviados exclusivamente por meio deste sistema/site.
NÃO serão aceitos aqueles encaminhados por e-mail, fax ou correio;
10. Após a submissão do resumo, será enviado um e-mail automático para o
responsável pelo trabalho, confirmando as informações cadastradas. Verifique
se todas estão corretas. Caso não estejam, você deve acessar a sua área
restrita e efetuar as alterações pertinentes (o que poderá ser feito até a data
limite para submissão dos resumos).
11. Caso não receba o e-mail automático no mesmo dia confirmando o envio, o
resumo não foi enviado corretamente. Nesse caso, entre em contato por e-mail
(ludimila@aprob.com.br) informando o evento e o problema ocorrido.

NORMAS PARA A ELABORAÇÃO DE RESUMO EXPANDIDO









Tamanho do papel: A4 (210 x 297 mm), com orientação retrato, margens
superior, inferior, esquerda e direita de 2,5 cm.
Tamanho máximo do resumo: 5 páginas (não inserir números nas
páginas).
Fonte: Times New Roman, tamanho 11, para autores, texto e tamanho 8
para a identificação das instituições/entidades de origem dos autores;
Espaçamento simples entre linhas.
Os tópicos devem ser separados do final do texto anterior por um
espaço.
Todos os tópicos deverão ser escritos em letras maiúsculas, em negrito;
Usar alinhamento justificado para o conteúdo de cada tópico;
Seguir modelo de resumo expandido abaixo:

TÍTULO DO RESUMO EXPANDIDO
Em letras maiúsculas, negrito e centralizado, claro e conciso, permitindo pronta
identificação do conteúdo do trabalho, com número máximo de 15 palavras ou
duas linhas.
Fulano de tal x (1), Fulano de tal y (2).
Inserir nomes completos, seguidos por vírgula, com iniciais maiúsculas, sem
negrito, centralizados e com identificação individual por número arábico
sobrescrito após o último sobrenome.
(1)
Nome completo da instituição de origem e sigla (quando houver), seguido do
email do(s) respectivo(s) autor(es). Autores de uma mesma instituição devem
ser identificados por mesmo número de identificação, seguidos dos respectivos
emails ser separados por vírgula.
Palavras-chave: cinco (no máximo), escritas em letras minúsculas, separadas
por vírgula, não repetindo as palavras do título.
INTRODUÇÃO
Focada e concisa na justificativa do trabalho, expressando o(s) objetivo(s) no
último parágrafo.

MATERIAL E MÉTODOS
Descrever de forma clara, concisa e ordenada para favorecer o entendimento e
a repetição por terceiros. Apresentar unidades de medidas e símbolos
conforme o Sistema Internacional.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Descrever de forma clara, concisa e ordenada para favorecer o entendimento.
Figuras, tabelas e gráficos podem ser incluídos, preferivelmente na orientação
retrato.
CONCLUSÕES
Deve(m) estar relacionada(s) ao(s) objetivo(s) do trabalho, em frases curtas,
com o verbo no presente do indicativo.

OBSERVAÇÕES
Incluir informações de natureza legal e outras, quando necessárias.
AGRADECIMENTOS
Inseri-los, se for o caso, de maneira sucinta.
REFERÊNCIAS
Devem ser normalizadas de acordo com a NBR 6023 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas.

