PECNORDESTE 2022
III MOSTRA DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
29 de junho a 01 de julho de 2022
Fortaleza/CE - Brasil
NORMAS PARA SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
1. REGULAMENTO GERAL
Os resumos deverão ser vinculados às seguintes áreas temáticas descritas abaixo, no tema Difusão
Tecnológicas:
a) Áreas Temáticas:
1. Agroindústria;
2. Apicultura;
3. Aquicultura e pesca;
4. Avicultura;
5. Bovinocultura de corte;
6. Bovinocultura de leite;
7. Cajucultura;
8. Caprinovinocultura;
9. Equinocultura;
10. Floricultura;
11. Fruticultura;
12. Suinocultura.
b)
c)
d)
e)

Categorias: Acadêmico (será necessário o orientador) e profissional;
Modalidade: Pôster (Pesquisa, Extensão, Caso clínico e Revisão Bibliográfica);
Prazo para submissão: Até 13/05/2022;
A lista dos trabalhos aprovados serão divulgados até 14/06/2022, no site do evento
www.pecnordeste.com.br, no menu “TRABALHOS CIENTÍFICOS”;
f) Os trabalhos enviados serão avaliados e selecionados por uma comissão de avaliadores,
devidamente credenciados pela Comissão de Trabalhos Científicos, distribuídos por área de
temática;
g) Os trabalhos premiados com MENÇÃO HONROSA serão classificados em 1º, 2º e 3º lugar de
cada área temática, com base na avaliação atribuída ao resumo e exposição do banner.
h) Para cada trabalho apresentado, será emitido um único certificado com os nomes do autor,
coautor (es) e orientador. Os dados serão aqueles fornecidos pelo autor/apresentador no ato da
inscrição do trabalho. NÃO SERÃO PERMITIDAS MODIFICAÇÕES E/OU ACRÉSCIMOS
POSTERIORES.

2. CRITÉRIOS PARA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS (apenas online):
a) A submissão do resumo será via formulário no site do evento www.pecnordeste.com.br, no
menu “TRABALHOS CIENTÍFICOS”;
b) Deverá ser identificada a área temática e categoria em que se enquadra o trabalho;
c) Deverá ser identificada a instituição de a instituição de origem do participante;
d) Todos os trabalhos submetidos na categoria acadêmico por estudantes, obrigatoriamente,
deverão ser orientados por professores/profissionais;
e) Para submissão do trabalho o primeiro autor deve estar regularmente inscrito no evento e com
pagamento confirmado;
f) Cada participante poderá submeter apenas 01 (um) trabalho como primeiro autor, e sem número
limite para sua participação como coautor em outros trabalhos;
g) Os trabalhos poderão ter no máximo 05 autores (sendo 01 autor, 03 coautores e 01 orientador);
h) Caso haja impossibilidade do apresentador comparecer ao evento, deve ser designado um dos
demais autores para proceder à apresentação, devendo este (a) estar necessariamente inscrito
no XXIV Seminário Nordestino de Pecuária;
i) Os resumos devem ser redigidos em português, possuir no máximo 05 (cinco) autores. Após a
elaboração dos resumos, eles deverão ser salvos em formato PDF para submissão, seguindo a
formatação indicada no ANEXO I deste Edital.
j) A fidelidade do resumo, bem como a originalidade, é de inteira responsabilidade do(s) autor (es)
do trabalho;
k) Trabalhos inscritos fora das normas gerais (Item 1) e específicas (Item 2) propostas serão
desclassificados;
l) Considera-se, a partir do ato da inscrição do trabalho, que os autores aceitam as condições de
publicação do resumo do trabalho por meio impresso, digital e/ou via Internet, não cabendo
garantia de qualquer direito autoral ou de uso de imagem aos autores;
m) Todos os trabalhos aceitos deverão ser apresentados, exclusivamente, na forma de pôster;
3. CRITÉRIOS PARA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO
A apresentação do pôster deverá obedecer aos seguintes itens:
a) Tamanho de 120 cm (altura) x 90 cm (largura);
b) O pôster deve conter: título (o mesmo descrito quando do envio do resumo), autores, endereço
de e-mail do autor principal, as seções devem abranger: Introdução (inclui justificativa),
Objetivos, Metodologia ou Material e métodos, Resultados (Parcial ou final), Conclusão ou
Considerações finais e Referência (caso necessário);
c) Deve-se privilegiar o uso de recursos visuais, como imagens, quadros, tabelas, figuras e fotos,
no pôster;
d) O tamanho da fonte deve ser suficiente para permitir a leitura a um metro de distância;
e) O padrão do pôster deve conter cabeçalho e rodapé conforme modelo no ANEXO II, disponível
para download no site do evento www.pecnordeste.com.br, no menu “TRABALHOS
CIENTÍFICOS”;

f) No dia e horário da apresentação do pôster, os apresentadores, devidamente inscritos no
evento, deverão ficar disponíveis ao lado de seu pôster durante todo o período preestabelecido.
A ausência ou afastamento do apresentador do pôster no horário determinado implicará no não
recebimento do certificado de apresentação;
g) A apresentação dos pôsteres será dividida em dois dias (29/06 e 30/06), sendo 05 áreas
temáticas por dia, cujo calendário será divulgado posteriormente;
h) A confecção do pôster será de responsabilidade do autor, seguindo as normas estabelecidas;
i) Os locais e horários de apresentação do pôster serão divulgados na semana do evento;
j) A colocação e a retirada dos pôsteres são de inteira responsabilidade dos autores do trabalho.
O evento não se responsabilizará pelos trabalhos deixados no local da exposição ao final do
turno.
4. AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS
a) Os trabalhos serão avaliados pelo Comitê Científico de Avaliação, sendo os autores
comunicados sobre o parecer do trabalho, por meio de divulgação no site do evento
www.pecnordeste.com.br;
b) Os trabalhos serão analisados considerando-se, além da coerência e coesão textual, os
aspectos descritos a seguir, para cada uma das modalidades de trabalho:
 Formatação do texto de acordo com as normas contidas no ANEXO I;
 Clareza na apresentação da área temática na qual o artigo se insere;
 Clareza e objetividade na formulação da questão de pesquisa e dos objetivos;
 Adequação da metodologia para a questão da pesquisa, descrevendo claramente
procedimentos;
 Coerência entre questão de pesquisa, análise de dados e resultados apresentados;
 Inovação, originalidade e relevância nos resultados apresentados.
c) Após a análise, os avaliadores determinam o ACEITE ou a RECUSA dos resumos, sendo os
mesmos devolvidos para a COMISSÃO;
d) O avaliador pode, ainda, optar por sugerir uma pequena revisão do resumo para que o mesmo
seja enquadrado como ACEITO APÓS REVISÃO SUGERIDA. Nesse caso, o resumo com as
sugestões retornam para a COMISSÃO, a qual determinará a devolução aos autores,
estipulando um prazo para a nova submissão do resumo.
e) A Comissão de Avaliadores não se obriga a emitir parecer e nem justificativas sobre a não
seleção de trabalhos inscritos, uma vez que tal fato não caracteriza demérito para o trabalho.

5. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS
a) Os trabalhos apresentados pelos participantes serão posteriormente publicados em formato de
Anais no site do evento www.pecnordeste.com.br, no menu “TRABALHOS CIENTÍFICOS”.

ANEXO I – MODELO RESUMO

O TÍTULO DO RESUMO SIMPLES PARA APRESENTAÇÃO NO XXIV SEMINÁRIO
NORDESTINO DE PECUÁRIA
O título deverá ser em letra maiúscula, em negrito, centralizado, fonte Arial, estilo normal e
tamanho 12;
1Primeiro

autor com nome completo sublinhado e por extenso, 2Segundo autor com nome
completo por extenso, 3 Terceiro autor com nome completo por extenso, 4Quarto autor com nome
completo por extenso e 5 Quinto autor orientador/profissional com nome completo por extenso.
Os nomes dos autores deverão ser escritos nesta ordem e estar três linhas abaixo do título
(Utilizar espaçamento entre linhas duplo), alinhados à direita. Utilizar fonte Arial, tamanho 12.
Escrever apenas nome e sobrenome dos autores, em forma de texto corrido, separados por
vírgula.
1

Pesquisador /Instituição de Origem (e-mail do 1º autor)
A filiação institucional (formação acadêmica, curso que freqüenta e vínculo institucional) e e-mail do autor principal,
deve ser escrito abaixo do nome dos autores, na próxima linha, alinhado à direita, em fonte Arial, tamanho 10 .

RESUMO: deverá estar duas linhas abaixo do endereço do autor principal (Utilizar espaçamento
1,5 entre linhas). O texto deverá ser contínuo, não subdividido em itens, sem parágrafos, sem
referências bibliográficas e sem figuras ou tabelas.
O corpo do resumo deverá estar com o alinhamento justificado, fonte Arial, tamanho 12,
espaçamento 1,0 entre linhas e conter no mínimo 250 e no máximo 300 palavras, em página
A4.Utilizar as seguintes margens: superior e esquerda 3,0 cm margem direita e inferior 2,0 cm. Os
itens da estrutura do resumo devem estar destacados em negrito, sem entrada de parágrafo ou
linhas em branco, contemplando: Introdução; Objetivo; Metodologia ou Material e métodos;
Resultados (parciais ou final) e Conclusão ou considerações finais.
Palavras-chave: Redigir na linha abaixo do parágrafo do resumo (sem uso de espaçamento de
linha) em fonte Arial, tamanho 12, com inicial maiúscula, separadas por ponto. Deverá conter três
palavras-chave.
Fonte de Financiamento: Após as palavras-chave, utilizar espaçamento 1,5 entre linhas e informar
agências de fomento, ente outros, em fonte Arial, tamanho 12.
2Pesquisador/Instituição

de Origem, 3Pesquisador /Instituição de Origem, 4Pesquisador /Instituição de origem e
/Instituição de Origem.
As filiações institucionais dos demais autores devem ser inseridas como nota de rodapé, contendo apenas formação
acadêmica, curso que freqüenta e vínculo institucional, conforme formato citado no edital.
5Pesquisador

ANEXO II – MODELO PÔSTER

