
 

 

 

 

 SUBMISSÃO DE TRABALHOS PARA APRESENTAÇÃO NA FORMA DE PÔSTER 

DATA LIMITE PARA SUBMISSÃO: 01 DE NOVEMBRO 2019 

A Coordenação técnica-metodológica do 6° Seminário e 5º Curso Internacional de Convivência com o 

Semiárido abre espaço para submissão de trabalhos para apresentação na forma de pôster durante o evento, 

entre os dias 28 e 29 de novembro de 2019. 

NORMAS GERAIS PARA O ENVIO DE TRABALHOS  

DATA DE ENVIO DE TRABALHO: Impreterivelmente até 23:59 de 01 DE NOVEMBRO DE 2019, SEM 

PRORROGAÇÃO (horário de Brasília). 

 

IMPORTANTE: O arquivo final do trabalho, após as devidas orientações dos avaliadores (as) e da revisão, 

devem ser anexados e reenviado por e-mail no formato PDF. 

 

IDIOMAS: Português, espanhol e inglês. 

MODALIDADE: Pôster (PO). 

ÁREA TEMÁTICA (AT): Cada proposta de trabalho deverá estar vinculada a apenas uma das áreas temáticas. 

IMPORTANTE: Todos os trabalhos submetidos para o 6º Seminário Internacional de Convivência com o 

Semiárido devem ser cuidadosamente revisados antes da submissão. Trabalhos que estiverem fora das 

normas de submissão serão desclassificados. 

OBS: Será aceito 1 (um) trabalho (resumo expandido) por autor, com no máximo 3 (três) coautores. Todos 

os trabalhos enviados deverão conter: (1) Título do trabalho, (2) Nome completo do (s) autor (es), (3) 

Titulação, instituição e e-mail dos autores em nota de rodapé (4) Indicação da Área Temática.  



 

 

 

 

ESTRUTURA DO RESUMO EXPANDIDO 

O resumo expandido deverá ser digitado no programa Microsoft Word, para Windows, utilizando formato 

A4, deverá ter no mínimo 3 (três) páginas e no máximo 5 (cinco) páginas, margens superior e inferior de 3 

cm, esquerda e direita de 2 cm (incluindo Texto, Tabelas e/ou Figuras e Referências, de acordo com as normas 

de referência da ABNT). 

O corpo do Resumo deverá estar no modo justificado, fonte ARIAL, tamanho 12, espaçamento 1 entre linhas 

e conter no mínimo 250 e no máximo 300 palavras. Os resumos devem ser em parágrafo único sem incluir 

figuras, tabelas ou referências, contemplando: Título (em negrito), Introdução, Objetivos, Resultados, 

Metodologia, Conclusão e Referências. Palavras-Chave: Redigir na linha abaixo do parágrafo do resumo (sem 

pular linha) em fonte Arial, tamanho 12, com inicial maiúscula, separadas por ponto. Deverá conter 3 (três) 

palavras-chave. Fonte de financiamento (se houver): Após as palavras-chave, pular uma linha e informar 

fontes de financiamento (custeio, quando for o caso), em letra Arial, tamanho 12. 

Título: letras maiúsculas, negrito, centralizado e regular, fonte ARIAL tamanho 14. Deixar 1 linha em branco 

após o título. 

Autores: inserir o(s) nome(s) completo(s) do(s) autor(es), a direita, fonte ARIAL tamanho 11.  

Resumo: o resumo expandido deverá conter Introdução (justificativa implícita e objetivos), Metodologia, 

Resultados e Discussão (apresentar os resultados das análises iniciais - quando tratar-se de pesquisas em 

andamento - podendo inserir tabelas, gráficos ou figuras), Conclusões e Referências. Fonte ARIAL tamanho 

12. 

Do envio do resumo: O resumo expandido deverá ser enviado para o e-mail cursos@xingo.com.br, para 

apreciação do avaliador(a) com expertise na área. Os resumos aprovados serão divulgados no site do 

https://xingo.com.br/.  

https://xingo.com.br/


 

 

 

 

IMPORTANTE: O uso do papel timbrado do evento é obrigatório. O modelo está disponível no site 

http://xingo.com.br/ para download. 

Modelo de papel timbrado para submissão de trabalhos na modalidade PÔSTER (doc) 

A coordenação técnica-metodológica não irá, sob nenhuma condição: (a) divulgar o nome dos avaliadores(as); (b) 

divulgar parecer; ou (c) atribuir nota individual para cada trabalho aprovado ou reprovado no evento, bem como, 

arroga-se o direito de não responder, por e-mail e/ou telefone, e sob nenhuma outra via, a eventuais solicitações 

de recurso e contestações acerca da avaliação de um trabalho submetido. O ato de submissão do trabalho é a 

concordância expressa com as regras do evento. 

REGRAS DE PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS 

Caso o resumo expandido seja aprovado, este somente passará a compor a Programação de Apresentação dos 

Trabalhos na forma de pôster mediante inscrição no seminário, cuja data limite é 26 de novembro 2019. Em não 

se verificando a inscrição, o trabalho aprovado estará automaticamente excluído da Programação de Apresentação 

dos Trabalhos em formato de pôster. 

Após aprovação do resumo expandido, o pôster deverá ser confeccionado pelos Autores (as) de acordo com o 

modelo e normas disponibilizados no site  https://xingo.com.br/.  

Ressalta-se que é de OBRIGAÇÃO DO AUTOR levar o pôster impresso no início do evento e de acordo com o modelo 

disponibilizado, ao final desta página, para ser entregue à equipe de apoio do Seminário e colocado no espaço 

disponibilizado para a sessão de pôsteres.  

ÁREAS TEMÁTICAS 

No momento da submissão dos trabalhos, os próprios autores deverão classificar seus trabalhos em apenas um 

dos Eixos de Trabalho relacionados abaixo: 

http://xingo.com.br/
http://www.conidis.com.br/doc/modelo_poster.doc
https://xingo.com.br/


 

 

 

 

 

Área Temática 1:  Desenvolvimento sustentável em contextos áridos e semiáridos  

Área Temática 2: Combate à desertificação e a degradação da terra 

Área Temática 3: Soluções de impacto socioambiental para o Semiárido 

Área Temática 4: Agroecologia no bioma Caatinga 

Área Temática 5: Agricultura de baixo carbono e ILPF no Semiárido 

Área Temática 6: Energia inclusiva e alternativa no Semiárido 

Área Temática 7:  Inovação e protagonismo local: da produção ao mercado 

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS APROVADOS (PÔSTER) 

✓ A medida proposta para o pôster é de 1,20m de altura e 90 cm de largura. Sua apresentação gráfica 

deverá conter cabeçalho constando o nome da instituição. Nome completo, titulação, e-mail do (os) 

autor (s), Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados, Conclusão e Referências. Máximo de três 

palavras-chave; 

✓ Será permitido o uso de imagens (máximo 2), somente, se for necessário.  

✓ O tamanho da fonte deve ser suficiente para permitir a leitura a uma distância de 2 metros (sugere-

se tamanho 32 para o texto principal, em espaço 1,5 entre linhas); 

✓ Nos dias e horários do evento a apresentação do pôster deve ser realizado durante os horários de 

intervalos do evento pré-estabelecidos na programação. A ausência dos apresentadores nestes 

horários implicará no não recebimento da certificação de apresentação; 

✓ A confecção do pôster será de responsabilidade do autor, seguindo as normas estabelecidas.  

 

AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

✓ A avaliação dos trabalhos enviados será feita considerando os seguintes critérios:  



 

 

 

 

1. Relevância e pertinência da proposta para as discussões relacionadas as Áreas Temáticas do 

Seminário; 

2. Interlocução e contribuições para a Convivência com o Semiárido; 

3. Coerência com os aspectos formais solicitados. 

Obs: não serão avaliados trabalhos que não atendam às Normas acima apresentadas. 

 

ATENÇÃO ÀS DATAS 

DATA LIMITE PARA SUBMISSÃO DO TRABALHO: 01 de novembro 

RESULTADO DE APROVAÇÃO DOS TRABALHOS: 16 de novembro 

DATA LIMITE PARA INSCRIÇÃO NO SEMINÁRIO: 26 de novembro 

 

 

E-mail para submissão e demais informações: cursos@xingo.com.br  

 

mailto:cursos@xingo.com.br

