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

Novas tendências para o agronegócio 

 

Regulamento da III Mostra de Trabalhos Científicos do SIMPAGRO da 

Unipampa 
 

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

pesquisadores.  

Os trabalhos poderão se enquadrar em um dos seguintes eixos:  

- Eixo 1) Inovação e Sustentabilidade no Agronegócio 

- Eixo 2) Empreendedorismo no Agronegócio 

- Eixo 3) Gestão no Agronegócio 

- Eixo 4) Agronomia, Zootecnia e áreas afins 

Além de indicar o eixo, o inscrito deve enquadrar o trabalho em uma das quatro (4) 

modalidades para envio: 

- Modalidade ensino técnico 

- Modalidade ensino superior 

- Modalidade pós-graduação 

 - Modalidade profissional externo  

 

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

primeiro autor. Cada inscrito poderá participar no máximo quatro (4) 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 de áreas afins aos 

eixos do evento. No caso de alunos, os trabalhos devem, necessariamente, ser 

orientados por um docente ou técnico administrativo em educação, o qual deve ser um 

dos autores, assim como, precisa constar sua filiação institucional. No caso de 

profissionais externos, deve-se referir sua formação técnica/acadêmica e filiação 

institucional, quando houver. 

 

3. Regras para submissão: os trabalhos devem estar relacionados um dos eixos 

temáticos do evento, descritos no Item 1 deste regulamento e poderão ser submetidos 

em uma das modalidades: resumo simples ou resumo expandido, contendo no máximo 

6 autores (um (1) autor/apresentador, (1) autor orientador, até quatro (4) co-autores). O 

orientador pode participar de no máximo quatro (4) trabalhos por modalidade. Pesquisas 

que necessitem de aprovação no Comitê de Ética de suas instituições de origem, devem 

informar a respectiva aprovação no corpo do texto.  

 

3.1Formatação do documento: Serão aceitos trabalhos nos seguintes formatos: 

resumos simples de 250 a 500 palavras e resumos expandidos de quatro (4) a cinco 

(5) páginas escritas na língua portuguesa. Os trabalhos deverão atender ao padrão de 

formatação do evento disponibilizados em template no site do SIMPAGRO, bem como, 

os pôsteres apresentados na data do evento. Todos os documentos, exceto a 

apresentação oral, tem formatação padrão de: 

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

cm com margens inferior e direita de 2 cm; 

● No cabeçalho do documento deve-se incluir a identidade visual do III 

SIMPAGRO, conforme respectivo template; 



● Abaixo do cabeçalho incluem-se, nesta ordem as informações do eixo temático e 

modalidade em fonte Times New Roman, tamanho 10 e espaçamento de linha simples 

(1,0); 

● Texto com fonte do tipo Times New Roman, tamanho 12. Espaçamento de 

linhas 1,5 com alinhamento justificado. Título em destaque de negrito e caixa alta, 

centralizado, tamanho 12. Informações sobre as fontes (origem) de figuras e tabelas 

utilizar fonte do texto tamanho 10, espaçamento de linhas simples (1,0) alinhados à 

esquerda. As referências devem ser apresentadas em fonte tamanho 12, espaçamento de 

linhas simples (1,0), alinhamento à esquerda e ordenadas alfabeticamente. Figuras 

(imagens, gráficos e fotos) devem ser centralizadas e conter acima destas o título e 

abaixo a fonte, bem como, seu título deve iniciar com o termo “Figura” seguido do 

número de aparição em negrito e traço. Exemplo: Figura 1 – Título. Tabelas devem ser 

centralizadas e digitadas no próprio editor de texto, contendo título acima desta e abaixo 

a fonte, como também, seu título deve iniciar com o termo “Tabela” seguido do número 

de aparição em negrito e traço. Exemplo: Tabela 1 – Título. 

● Não inserir paginação nos documentos; 

● Citações devem respeitar o padrão autor-data, e referências devem ser 

construídas conforme padrão ABNT NBR 6023/2018; 

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

● Após a submissão do arquivo, dentro do prazo estipulado para envio, o mesmo 

não poderá ser substituído por outra versão; 

● Trabalhos que não atendam aos padrões estipulados por este regulamento não 

serão aceitos. 
 

3.2.1 Formatação Resumo simples: nesta modalidade o texto deve ser único contendo: 

introdução, revisão de literatura, metodologia, resultados e discussão, considerações 

finais ou conclusões. Neste tipo de trabalho não serão aceitos quaisquer tipos de figuras, 

tabelas e itens gráficos. Abaixo do texto deverão ser inseridas de três a cinco palavras-

chave. As palavras-chave consistem em termos ou expressões que identificam, 

representam e recuperam o conteúdo do assunto do texto do resumo. Ao fim, devem-se 

incluir as referências. Para maiores informações veja o modelo disponível no site do 

evento. Os resumos aceitos deverão realizar a apresentação na modalidade pôster 

conforme regulamento expresso no Item 3.1.3 e template disponível no site do evento. 

 

3.2.2 Formatação Resumo expandido: serão aceitos trabalhos de quatro (4) a cinco (5) 

páginas respeitada a estrutura textual que segue: Resumo (informativo), 1. Introdução, 

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

discussão, 5. Considerações Finais (ou Conclusões) e Referências. Para maiores 

informações acerca da estrutura e formatação do arquivo veja o modelo disponível no 

site do evento. Os resumos aceitos poderão, conforme indicado pela comissão 

organizadora do III SIMPAGRO, serem apresentados na modalidade oral ou pôster.  

● Os trabalhos indicados à apresentação de pôster deverão atender a formatação 

estipulada pelo Item 3.1.3 deste regulamento e respectivo template disponível no site do 

evento. 

● Os trabalhos indicados a apresentação oral deverão atender a formatação 

estipulada no item 3.1.2 deste regulamento.  
 

3.2.3 Formatação para apresentação de Pôster: todos os resumos simples submetidos 

e aceitos pela comissão organizadora do III SIMPAGRO devem ser apresentados na 

modalidade pôster. O pôster deve ser didático, de fácil entendimento, preferencialmente, 



com uso de pouco texto. Para a formatação do pôster é obrigatório atender as normas do 

evento expressas no Item 3.1 deste regulamento e seguir o modelo disposto em template 

no site do SIMPAGRO. Admite-se a adaptação do texto, antes submetido para 

avaliação, para veiculação no pôster, podendo conter conteúdo gráfico (tabelas, figuras, 

fotos, esquemas e etc.).  

 

3.2.4 Formatação para apresentação Oral: o apresentador terá o tempo máximo dez 

(10) minutos para explanação. A sala de apresentação disponibilizará ao apresentador 

um computador e um projetor. Deve o apresentador confeccionar um documento digital, 

salvar em pendrive e em arquivo com extensão “.pdf”. As apresentações digitais devem 

conter obrigatoriamente: identidade visual do III SIMPAGRO no cabeçalho da capa da 

apresentação e no rodapé esquerdo das páginas subsequentes; título, autores, filiação e 

e-mail na primeira página de apresentação ou capa. O texto deve ser adaptado a uma 

apresentação objetiva e clara, por isso, recomenda-se o uso de pouco texto escrito. 

Admite-se o uso de conteúdo gráfico (tabelas, figuras, fotos, esquemas e etc.). As 

páginas ou slides subsequentes a capa deverão apresentar título de seção, as figuras e 

tabelas deverão acompanhar título e fonte conforme normas previstas no Item 3.1, as 

referências deverão ser mencionadas ao fim no formato ABNT NBR6023/2018. Para 

maiores informações veja o modelo em template no site do evento. Cabe ressaltar que 

não há limite de slides ou páginas de apresentação, desde que, considere-se o limite de 

tempo máximo de dez (10) minutos de explanação. 

 

4. Submissão dos Trabalhos: 
 Os trabalhos devem ser submetidos no sistema de Gestão Unificada de Recursos 

Institucionais GURI disponível no link 

https://guri.unipampa.edu.br/evt/evento/listarEdicoesAtivas até o dia 12 de agosto de 

2019 na modalidade pretendida (resumo simples ou resumo expandido). O trabalho a 

ser avaliado deverá ser enviado em formato pdf sem a identificação dos autores, suas 

filiações, seus e-mails, ou qualquer outra informação que possa caracterizar os 

autores do trabalho (versão que será enviada aos avaliadores – para garantir a 

avaliação cega). 

 

 

5. Da avaliação dos trabalhos 
 Os trabalhos serão avaliados por dois (2) revisores integrantes de uma comissão 

avaliadora, sendo observado a sua relevância para o meio científico levando-se em 

consideração os seguintes critérios: 

 Coerência com o eixo e modalidade de envio; 

Relevância do trabalho; 

Apresentar coerência teórica e metodológica; 

 Estar redigido de acordo com as normas gramaticais vigentes; 

 Estar formatado de acordo com as normas do evento; 

Não serão aceitos trabalhos que não estiverem dentro das normas do evento ou enviados 

após o prazo pré-determinado neste regulamento. 
 

6. Outras informações: 
O envio do trabalho acarreta na concordância com as normas da mostra científica; 

Os autores deverão declarar, no momento de enviar o trabalho, que autorizam a 

publicação do trabalho, caso aprovado, nos anais do evento sem quaisquer encargos 

para a instituição promotora do evento; 

https://guri.unipampa.edu.br/evt/evento/listarEdicoesAtivas


Os trabalhos serão inseridos nos anais do evento exatamente como foram submetidos 

para avaliação. Dessa forma, eventuais erros no arquivo, editoração ou de dados são de 

inteira responsabilidade dos autores. 

Os autores e orientadores dos respectivos trabalhos submetidos devem estar cientes que 

se responsabilizam pela veracidade das informações fornecidas, bem como, ao realizar a 

submissão dos trabalhos concordam e se comprometem com as normas do referido 

evento. 

A comissão organizadora poderá, a qualquer tempo, alterar as datas e o cronograma do 

evento, sendo que as possíveis alterações serão informadas no site. 

 

7. Divulgação dos resultados 
 A divulgação dos resumos aprovados será realizada no site do evento na data 

estabelecida no cronograma previsto. 

 

8. Publicação dos trabalhos 
 O trabalho aceito, e que for apresentado, será publicado nos anais eletrônicos do evento. 

Caso o trabalho não seja apresentado ou a inscrição não seja homologada, o mesmo não 

será publicado. 

 

9. Datas importantes: 
Período para submissão: 12 de julho a 26 de agosto de 2019 

Período para avaliação dos trabalhos: 26 a 28 de agosto de 2019 

Divulgação dos trabalhos aprovados: 28 de agosto de 2019 

Inscrições: de 28 de agosto até 02 de setembro de 2019 

Homologação das inscrições: até 03 de setembro de 2019 

 

10. Confirmação da inscrição: 
- Para a confirmação da inscrição do trabalho aprovado para o evento, os autores 

deverão seguir as instruções contidas no site 

https://daterraempresajr2016.wixsite.com/daterrajr/simpagro a partir do dia 21 de agosto 

de 2019. 

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

primeiro autor do trabalho e através do site do evento. 

 

Mais informações: https://eventos.unipampa.edu.br/simpagro/ 

email: simpagrounipampa@gmail.com 
Realização: 

 

Apoio: 
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