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INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO

Envio dos trabalhos: A submissão de trabalhos para apresentação no SINTAGRO 2016
deverá ser realizada até as 23h59 (horário oficial de Brasília) do dia 14 de agosto de
2016.
Obs.: Todo o processo de submissão ocorrerá exclusivamente pela internet.

1) DATAS E PRAZOS
14 de agosto de 2016, às 23h59min - Data final para submissão dos Trabalhos
Científicos.

2) LIMITAÇÃO DE AUTORES
Cada trabalho submetido deverá ter no máximo 5 (cinco) autores. Em hipótese alguma
será aceita a inclusão de autor após a submissão.

3) ANÁLISE DE TRABALHOS
O artigo enviado para o VIII Simpósio Nacional de Tecnologia em Agronegócio - SINTAGRO
será submetido, pelo método Double Blind Review, onde cada artigo é avaliado por dois
pareceristas especialistas na área e filiação institucional. Por este sistema, os arquivos são
avaliados sem a identificação de autoria. Os resultados finais dessa avaliação não serão
passíveis de recurso ou contestações. Os artigos aprovados para o VIII Sintagro serão
divulgados no site oficial do Simpósio em uma Lista dos Artigos Aprovados. O ato de
submissão do trabalho é a concordância expressa com as regras do Simpósio. Os pareceristas
não avaliarão trabalhos da sua instituição.
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4) REGRAS DE SUBMISSÃO
Cada trabalho aprovado somente passará a compor a Programação de Apresentação dos
Trabalhos mediante o pagamento da inscrição no VIII Sintagro, cuja data limite é
20/09/2016.
1) Os trabalhos serão submetidos pelo link: www.sintagro.com.br
2) Os trabalhos que não estejam de acordo com os critérios estabelecidos pela comissão
científica do simpósio não terão sua submissão aceita.
4) Somente serão aceitos trabalhos submetidos em português.
5) Somente serão aceitos trabalhos com redação e ortografia adequadas, pois a versão
enviada será definitiva.
6) Somente serão aceitos trabalhos em arquivos em formato pdf.
7) Não serão aceitos trabalhos já publicados em periódicos, livros ou outros eventos.

5) ÁREAS TEMÁTICAS
Os trabalhos deverão contemplar objetos de estudo relacionados às temáticas:
Temática 1. Agricultura Familiar
Assuntos Relacionados: Campesinato. Políticas Públicas para Agricultura familiar.
Pluriatividade. Diversificação Produtiva. Sucessão Familiar.
Temática 2. Agropecuária, Meio-Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Assuntos Relacionados: Técnicas de produção animal e vegetal.

Políticas públicas

ambientais. Agroecologia. Agricultura Orgânica. Pagamento por Serviços Ambientais.
Agroenergia. Agricultura e Mudanças Climáticas. Certificações Ambientais. Legislação.
Segurança do Trabalho.
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Temática 3. Cooperativismo e Associativismo.
Assuntos Relacionados: Cooperativismo. Associativismo. Economia Solidária. Redes.
Ações Coletivas.
Temática 4. Desenvolvimento Rural, Territorial e Regional.
Assuntos

Relacionados:

Desenvolvimento

rural.

Desenvolvimento

territorial.

Desenvolvimento regional. Políticas de desenvolvimento. Agroturismo. Turismo rural.
Políticas locais para o campo. Extensão Rural. Arranjos Produtivos Locais.
Temática 5. Economia e Gestão
Assuntos Relacionados: Custo de Produção.

Gestão de Custos. Análise Econômica-

Financeira. Competitividade. Planejamento. Recursos Humanos. Empreendedorismo.
Temática 6. Mercado, Comercialização e Comércio Internacional.
Assuntos Relacionados: Comercialização. Demanda. Oferta. Logística. Estruturas de
Mercado. Margens de Comercialização. Mecanismos de Comercialização. Gestão
Mercadológica. Certificações. Comércio Exterior. Blocos Econômicos. Barreiras Tarifárias
e Não Tarifárias. Defesa Sanitária e Fitossanitária.
Temática 7. Políticas Públicas e Sociais para o Agronegócio.
Assuntos Relacionados: Crédito Rural. Seguro Rural. Reforma Agrária. Assentamentos
Rurais. Geração de Emprego e Renda. Movimentos Sociais. Políticas Sociais.
Temática 8. Tecnologias e Inovações para o Agronegócio
Assuntos Relacionados: Agricultura de Precisão. Ferramentas de Apoio Computacional
para o campo. Imagens Áreas. Drones e Vants para Agropecuária.
Temática 9. Processamento Agroindustrial
Assuntos Relacionados: Processamento de Alimentos, Produto de Origem Animal,
Produto de Origem Vegetal, Boas Práticas de Fabricação, Análise Sensorial.
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6)

FORMATOS DE SUBMISSÃO DOS TRABALHOS

No ato da submissão, o autor deverá escolher a modalidade de inscrição do trabalho:
a) Área Temática (uma entre as nove); e também b) forma de apresentação de Trabalho
(pôster ou oral).
Os trabalhos deverão ser submetidos por meio eletrônico em dois arquivos:
Arquivo 1: contendo apenas o trabalho completo, sem os nomes dos autores, sem
a filiação institucional ou qualquer informação que permita aos avaliadores
identificarem os autores.
Arquivo 2: Contendo o trabalho completo para compor os anais do SINTAGRO, com os
nomes dos autores e coautores e suas filiações institucionais.

7) MODALIDADES DE INSCRIÇÕES DE TRABALHOS
7.1

Pôster – Este tipo de apresentação se destina aos trabalhos de pesquisa com

resultados parciais e à iniciação científica. O pôster ficará exposto em espaço
especialmente reservado para tal, em data e horário específico. Pelo menos um autor
deverá estar presente durante o horário de exposição agendado para discutir e tirar
dúvidas de pesquisadores interessados no tema.
Formatação:
O trabalho submetido nessa modalidade deverá ter de 3 a 5 páginas (máximo);
Formato PDF;
Não numerar as páginas;
Espaçamento entre linhas: simples;
Fonte: Times New Roman, 12 pontos; tamanho da página A4; margens: superior,
inferior, direita e esquerda com 2,5 cm.
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Deverá constar:
- TÍTULO: letras maiúsculas, negrito e centralizado;

- Autor(es): Identificação dos Autores (centralizada e abaixo do título) com a
inicial maiúscula, filiação acadêmica e o endereço eletrônico.
- Área Temática: Escolher uma dentre as nove.
- RESUMO e ABSTRACT: deve ser claro, sucinto e conter no máximo 100 palavras, cada;
- Palavras-chave e Keyword: mínimo de três e no máximo de cinco, devem estar na
mesma linha do item. Devem ser separadas entre si por ponto e finalizadas também por
ponto;
- Todos os tópicos (RESUMO, INTRODUÇÃO etc.) devem ser apresentados em letras
maiúsculas e negrito, alinhados à esquerda; os subtópicos em letras maiúsculas e sem
negrito, também alinhados à esquerda. Ambos devem estar separados do corpo do texto
e entre si por um espaço simples. Haverá a existência de parágrafo (1 cm). Todo texto
deverá ter alinhamento justificado.
- Resumo, Palavras-chave, Abstract, Keyword, Introdução, Metodologia, Revisão de
Literatura, Resultados e Discussões, Considerações Finais, Agradecimento (opcional)
Referências.
- Gráficos, Tabelas e Imagens (figuras e fotos): devem ser centralizadas com o título na
parte superior e fonte na parte inferior.
TEMPLATE
Pôster (estrutura e dimensões): largura (90 cm) e altura (120 cm). Deverá seguir à
organização: título do trabalho; autor(es); instituição; temática de pesquisa e agência
financiadora, se houver.
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MODELO DO PÔSTER

• Acesse o site www.sintagro.com.br para fazer o download do modelo do pôster.

7.2

Artigo completo com Apresentação Oral – neste tipo de apresentação os

trabalhos serão completos e apresentados oralmente em salas com projetor de
multimídia. As sessões contarão com um responsável pela coordenação dos trabalhos.
Formatos dos trabalhos a serem submetidos:
Artigo científico, com no mínimo 08 e no máximo 15 páginas.
Formato PDF;
Não numerar as páginas;
Espaçamento entre linhas: simples;
Fonte: Times New Roman, 12 pontos; tamanho da página A4; margens: superior,
inferior, direita e esquerda com 2,5 cm.
Deverá constar:
- TÍTULO: letras maiúsculas, negrito e centralizado;

- Autor(es): Identificação dos Autores (centralizada e abaixo do título) com a
inicial maiúscula, filiação acadêmica e o endereço eletrônico.
- Área Temática: Escolher uma dentre as nove.
- RESUMO e ABSTRACT: deve ser claro, sucinto e conter no máximo 250 palavras, cada;
- Palavras-chave e Keyword: mínimo de três e no máximo de cinco, devem estar na
mesma linha do item. Devem ser separadas entre si por ponto e finalizadas também por
ponto;
- Todos os tópicos (RESUMO, INTRODUÇÃO etc.) devem ser apresentados em letras
maiúsculas e negrito, alinhados à esquerda; os subtópicos em letras maiúsculas e sem
negrito, também alinhados à esquerda. Ambos devem estar separados do corpo do texto
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e entre si por um espaço simples. Haverá a existência de parágrafo (1 cm). Todo texto
deverá ter alinhamento justificado.
- Resumo, Palavras-chave, Abstract, Keyword, Introdução, Metodologia, Revisão de
Literatura, Resultados e Discussões, Considerações Finais, Agradecimento (opcional)
Referências.
- Gráficos, Tabelas e Imagens (figuras e fotos): devem ser centralizadas com o título na
parte superior e fonte na parte inferior.
Acesse o site www.sintagro.com.br para fazer o download do template do
trabalho.

6) Premiações
Os trabalhos científicos selecionados serão publicados nos anais do Simpósio e os
melhores trabalhos na modalidade oral serão publicados na Revista Eletrônica
do Agronegócio (REAGRO), com ISSN 2237-8812 (Qualis B5 – 2013).
Em cada formato serão indicados o melhor trabalho e menção honrosa para os mais
bem avaliados no VIII Simpósio Nacional de Tecnologia em Agronegócio.
7) Certificados
Após o término do Congresso será fornecido certificado online do trabalho aprovado e
apresentado no evento. Para imprimir ou fazer o download, o participante deverá acessar
a área “Certificados”, localizada na página inicial do SINTAGRO, inserir o e-mail
cadastrado e preencher a “Pesquisa de Satisfação”.
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