
INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS SIMPLES 
 

1) A única forma de submissão dos resumos no II Simpósio de Batata-Doce será 
via e-mail (simposiobatatadoce@gmail.com). Será permitida a submissão de 
DOIS RESUMOS SIMPLES como primeiro autor, sendo este o responsável pela 
submissão;  
 
2) Os resumos devem ser, OBRIGATORIAMENTE, baseados no arquivo em 
anexo (Modelo Resumo - IISimpósioBatata.docx). Os resumos não 
padronizados serão automaticamente recusados; 
 
3) A Comissão Científica irá eleger os trabalhos que irão ser apresentados na 
forma oral na sessão "Apresentação de Trabalhos". Os trabalhos que não forem 
selecionados para apresentação de forma oral, serão apresentados em forma de 
pôster. 
 
4) Serão aceitos apenas trabalhos que envolvam a cultura da batata-doce nas 
áreas de: - Propagação; - Biotecnologia; - Controle de Qualidade; - Economia e 
Comercialização; - Ensino e Extensão; - Plantas daninhas; - Entomologia; - 
Fisiologia; - Fitopatologia; - Fotoquímica e Atividades Biológicas; - Genética e 
Melhoramento; - Irrigação; - Nutrição e Adubação; - Produção Orgânica; - Pós-
colheita; - Fitotecnia Geral;   
 
5) O resumo simples poderá ser redigido em português, espanhol ou inglês e 
deverá ter uma página; deverá ser informativo e incluir breve introdução e 
justificativa, seguidas pelos objetivos do trabalho. O texto deverá conter os 
principais procedimentos adotados, resultados mais relevantes e conclusões. 
Não serão aceitas revisões bibliográficas; 
 
6) O texto do resumo deve ser digitado em fonte Times New Roman, tamanho 
12, formato do papel A4 com espaçamento 1,0 entre linhas e margens (superior, 
inferior, esquerda e direita) de 2,5 cm. O texto deverá ser digitado em modo 
"justificado". O título deve ser redigido em fonte Times New Roman tamanho 14, 
em negrito, sem ponto final, onde apenas a primeira letra do título e de nomes 
próprios deve ser maiúscula; o título deve conter no máximo 90 caracteres, 
excluindo os espaços. Os nomes dos autores devem ser redigidos em tamanho 
da fonte 12, separados por vírgula. O nome do apresentador do trabalho deverá 
ser sublinhado. Os números sobrescritos correspondentes a instituições e 
endereços, devem ser colocados após o nome(s) completo(s) do(s) autor(es) em 
fonte Times New Roman tamanho 10. Deverão ser informadas de três a cinco 
palavras-chave que não estejam no título. Se for o caso, a menção à concessão 
de bolsas ou financiamento de pesquisa deve ser inserida em agradecimentos; 
 
7) O texto deverá conter no mínimo 220 e no máximo 450 palavras, excluindo 
título, autores e afiliações, em parágrafo único e alinhamento justificado; 
 
8)  TODOS os trabalhos ACEITOS serão publicados nos anais do evento; 
 
09) ATENÇÃO para a área de concentração do seu trabalho; 
 



10) O prazo para submissão dos resumos será até 05/05/2019; 
 
11) Em caso de dúvida, entrar em contato pelo e-mail: 
simposiobatatadoce@gmail.com e/ou andrezeist@unoeste.br 
 


