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Serão aceitos trabalhos em formato de resumo simples. Para envio dos trabalhos é 

necessário que todos os autores estejam devidamente inscritos no “1° Encontro de Sistemas 

Agroflorestais da UFSJ” e ter sua inscrição confirmada. Os trabalhos devem possuir 

conteúdo original e não ter sido aceito para publicação em nenhum outro meio de 

comunicação. Cada autor-correspondente poderá submeter até 2 trabalhos à comissão 

organizadora. Serão aceitos somente trabalhos escritos nos idiomas: Português ou Inglês; 

Todos os trabalhos deverão seguir as normas de formatação descritas neste documento. Os 

trabalhos deverão ser submetidos até a data limite de 16/08/2021, no e-mail 

1encontrosafufsj@gmail.com. Os trabalhos serão avaliados pela comissão técnico 

científica e caso necessário enviados para correção dentro do prazo estabelecido pela 

comissão. Serão aceitos resumos relacionados a pesquisas realizadas na área de 

SISTEMAS AGROFLORESTAIS. Os resumos deverão ser digitados em editor de texto, fonte 

Arial 11, em espaçamento 1,15. Cada resumo poderá ter no máximo 400 palavras. O resumo 

deverá obrigatoriamente seguir o modelo específico disponibilizado no site do evento 

https://ufsj.edu.br/deflo/ e enviados em formato PDF (Portable Document Format). Certifique-

se de seguir as regras de redação e formatação de modo estrito, especialmente notações 

científicas e normas técnicas, uma vez que, falhas na observância das normas e na redação 

do material resultam na rejeição do trabalho submetido. Faça um parágrafo único: Os 

resumos não deverão conter tópicos separados, ou seja, não deverão incluir o título das 

seções (Introdução, Objetivo, Metodologia, Resultado e Conclusão). Também não deverão 

ser incluídos nos resumos tabelas, gráficos ou figuras; caso o referido trabalho seja 

selecionado para apresentação. Não serão aceitos os trabalhos que apresentarem: Resumos 

de artigos já publicados; Resumos com simples descrição de projeto; Resumos de revisão 

bibliográfica; Trabalhos que não se caracterizem como pesquisa científica; Trabalhos fora do 

contexto da área temática do evento; Resumos fora dos padrões gráficos definidos nestas 

normas e enviados fora do prazo de recebimento. É de responsabilidade dos autores a 

veracidade dos dados apresentados e da redação do documento submetido.  
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