
 

 

II SIMPAGRO da Unipampa (II Simpósio do Agronegócio da Unipampa) 

Empreendedorismo na campanha gaúcha 

 

II Mostra Científica do SIMPAGRO da Unipampa 

 

1. Objetivo: realizar uma mostra de trabalhos científicos de alunos, professores e 

pesquisadores.  

Os trabalhos deverão poderão enquadrar em um nos seguintes eixos:  

- Eixo 1) Inovação e Sustentabilidade 

- Eixo 2) Empreendedorismo 

- Eixo 3) Agronegócio 

- Eixo 4) Agronomia, Zootecnia e áreas afins 

Ainda, deve-se enquadrar o trabalho nas 3 modalidades para envio: 

- Modalidade ensino técnico 

- Modalidade ensino superior 

- Modalidade pós-graduação 

 

2. Inscrições dos trabalhos: Serão recebidos até 2 trabalhos por inscrição como 

primeiro autor. Cada pessoa poderá submeter no máximo dois (2) trabalhos como co-

autor. Poderão submeter propostas os alunos do ensino técnico, alunos de graduação ou 

pós-graduação e profissionais com formação técnica ou graduados nos eixos do evento. 

 

3. Regras para submissão: os trabalhos devem ter foco nos eixos: 1) Inovação e 

Sustentabilidade, 2) Empreendedorismo, 3) Agronegócio, 4) Agronomia, Zootecnia e 

áreas afins e poderão ser inscritos na modalidade resumo simples ou resumo 

expandido, contendo no máximo 6 autores.  

 

3.1 Formatação do documento 

- Página com orientação retrato, formato A4, margens superior e esquerda com 3 cm e, 

margens inferior e direita com 2 cm; 

- Fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 linha para títulos, autores, 

texto, figuras e tabelas. Para a identificação e filiação dos autores, fonte de figuras e 

tabelas, deve-se utilizar fonte Times New Roman, tamanho 10, espaçamento 1,5 linha. 

Obs.: No resumo simples deverão constar figuras e/ou tabelas; 

- Na primeira linha deverá ser inserido o eixo (Inovação e Sustentabilidade; 

Empreendedorismo; Agronegócio; Agronomia, Zootecnia e áreas afins) e na segunda 

linha a modalidade do trabalho (modalidade ensino técnico, modalidade ensino superior 

e, modalidade pós-graduação). Uma linha em branco abaixo deve ser inserido o título 

em letras maiúsculas e com alinhamento centralizado; separado deste por 1 linha em 

branco deve estar o nome dos autores (com alinhamento centralizado) separados por 

vírgula e numeração para identificação dos demais dados do(s) autor(es) (identificação e 

filiação). Ex.: Antônio Lima
1
; Renata Santos

2
. Após a inserção do nome dos autores, 

deixar uma linha em branco para inserção da identificação e filiação dos autores (sendo 

esses dados, para cada autor, digitados com espaçamento entre linhas do tipo simples). 

- O texto deve ser escrito em língua portuguesa com alinhamento do tipo justificado; 

- Figuras (imagens, gráficos e fotos): devem ser centralizadas e conter acima destas o 

título e abaixo a fonte; 



 

 

- Tabelas: devem ser centralizadas e digitadas no próprio editor de texto, contendo título 

acima desta e abaixo a fonte; 

- Não deve-se inserir paginação no documento; 

- O arquivo deve ser enviado na extensão “.pdf”; 

- Após a submissão do arquivo, o mesmo não poderá ser substituído por outra versão. 

 

3.2 Modalidade resumo simples:   

- Após a identificação e filiação dos autores, deve-se deixar uma linha em branco e na 

sequência, inserir o texto, que na modalidade resumo simples deve ser escrito em 

parágrafo único contendo de 250 à 500 palavras. Espera-se que o resumo simples 

contemple: introdução, revisão da literatura, metodologia, resultados e discussão, 

considerações finais (ou conclusões). Neste tipo de trabalho deve constar apenas o texto 

(sem figuras, tabelas, itens, etc.). Abaixo do texto escrito deverá ser inserida de três a 

cinco palavras-chave e as referências bibliográficas. Ver modelo disponível para resumo 

simples (template) para download no site do evento. 

- Este texto será submetido para avaliação. Caso aprovado, o aluno deve apresentar o 

seu trabalho na modalidade pôster, sendo que neste deve conter obrigatoriamente: título, 

autores (contendo as informações: identificação, filiação e e-mail), texto e palavras-

chave; entretanto, o texto propriamente dito pode ser adaptado ao pôster, onde esta 

adaptação pode conter gráficos/tabelas e modificação na escrita (em comparação ao 

trabalho submetido) para melhor entendimento do trabalho. Cabe ressaltar que o pôster 

deve ser didático (de fácil entendimento, sem uso excessivo de texto) e deve seguir o 

modelo disponível para pôster (template) para download no site do evento. 

 

3.3 Modalidade resumo expandido:  

- Após a identificação e filiação dos autores, deve-se deixar uma linha em branco e na 

sequência, inserir o texto, escrito entre 4 e 5 páginas, contendo: 1. Introdução, 2. 

Referencial Teórico, 3. Metodologia (ou Material e métodos), 4. Resultados e discussão, 

5. Considerações Finais (ou Conclusões) e Referências. Este texto será submetido para 

avaliação. Caso aprovado, o aluno deve apresentar o seu trabalho na modalidade oral ou 

pôster. A indicação da modalidade ficará à cargo da organização do evento. Para os 

trabalhos indicados para pôster devem seguir o modelo disponível para pôster 

(template) para download no site do evento. Para a apresentação oral será 

disponibilizado um computador e um projetor ao apresentador, que fará sua 

apresentação em uma sala específica para tal finalidade. Para isto o autor deve 

confeccionar uma apresentação contendo: título, autores (contendo as informações: 

filiação e/ou e-mail), texto e palavras-chave como elementos obrigatórios; entretanto, o 

texto propriamente dito pode ser adaptado ao modo slide, onde esta adaptação pode 

conter gráficos/tabelas e modificação na escrita (em comparação ao documento entregue 

para avaliação como resumo expandido) para melhor entendimento do trabalho. Cabe 

ressaltar que a apresentação não possui número mínimo e máximo de slides, entretanto, 

o trabalho deve ser apresentado entre 7 e 10 minutos. A apresentação deve ser gravada 

em pendrive em arquivo com extensão “.pdf”.   

 

4. Submissão dos Trabalhos: 

Os trabalhos devem ser submetidos para o email: simpagrounipampa@gmail.com até o 

dia 14 de julho de 2017 na modalidade pretendida (resumo simples ou resumo 
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expandido). Os trabalhos deverão ser enviados em formato pdf de duas formas (1 

arquivo com o nome dos autores e 1 arquivo sem o nome dos autores) 

 

5. Datas importantes: 

Período para submissão: 26 de junho a 14 de julho de 2017 

Período para avaliação dos trabalhos: 15 a 30 de julho de 2017 

Divulgação dos trabalhos aprovados: 31 de julho de 2017 

Realização da inscrição: 01 a 15 de agosto de 2017 

 

6. Inscrição e confirmação da inscrição: 

- Para inscrição do trabalho aprovado para o evento, os autores deverão seguir as 

instruções contidas no site http://daterraempresajr2016.wixsite.com/daterrajr a partir do 

dia 01 de agosto. 

- A confirmação da inscrição será realizada através do contato disponibilizado pelo 

primeiro autor do trabalho. 
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