
NORMAS PARA PUBLICAÇAO 

O Simpósio Nacional de Produção Animal e Ambiente recebe para 

publicação artigos científicos e resumos de trabalhos, que estejam em 

concordância com as seguintes normas : 

Resumo de trabalhos 

Número máximo de autores por resumo: 8 

Máximo de trabalhos submetidos por autor-correspondente: 2 

Máximo de trabalhos por autor/co-autor: ilimitado 

Idioma: Português, inglês ou espanhol 

Título: 250 caracteres 

Estrutura do resumo: Redação em parágrafo único contendo os seguintes 

itens: Introdução, objetivo, métodos, resultados e conclusão. O uso de 

equações deve ser evitado, bem como de símbolos e contrações que não 

sejam de uso corrente. (Máximo: 300 palavras) 

Palavras chave: 3 a 5 

Os resumos deverão ser formatados conforme o modelo para resumos 

disponibilizado no site do evento, com as seguintes normas: 

     - Fonte: Times New Roman tamanho 12  

     - Espaçamento: simples 

     - Margens: 2,5 cm (superior, inferior, direita e esquerda) 

Os resumos deverão ser vinculados às seguintes áreas temáticas no ato da 

submissão: Nutrição animal, Ambiência e Bem-estar animal, Manejo e 

Produção animal, Forragicultura, Agronegócio. 



Uma vez aprovados pela Comissão Organizadora, os resumos deverão ser 

apresentados na forma de pôster. 

Somente serão aceitos trabalhos submetidos na forma online, via formulário 

de submissão disponível na página do simpósio com a inscrição devidamente 

efetivada. 

Será considerado correspondente o autor que submeter o trabalho. 

Serão emitidos certificados somente dos trabalhos efetivamente apresentados 

ou expostos no evento. 

A Comissão Organizadora reserva-se o direito de avaliar a adequação do 

trabalho às normas do Simpósio; sua realocação quanto às Áreas de Interesse, 

se pertinente, de acordo com a avaliação. 

É permitido e aconselhado incluir tabelas e/ou gráficos no pôster. 

 

Artigos científicos 

Os critérios para aceitação dos trabalhos são: adequação ao eixo e pertinência 

temática (relativa aos eixos temáticos do simpósio); coerência interna; 

correção de língua e estilo. Os trabalhos devem ser completos, entre 10 a 20 

páginas (com bibliografia); só será aceito 1 (um) trabalho como autor principal 

e 1 (um) um trabalho como coautor. Cada trabalho poderá conter o número 

máximo de 08 autores. Serão aceitos trabalhos escritos em Português, Inglês 

e Espanhol. 

Normas para o envio dos trabalhos Identificação do (s) autor (es), incluindo 

vínculo institucional e contatos (e-mail); Título; 3 a 5 palavras-chave 

Formatação dos trabalhos 

Fonte Arial 12; -Título centralizado em Arial 14; Espaçamento entre linhas 

simples e Alinhamento justificado; Recuo do parágrafo: primeira linha 1 cm;  



Margens da página: superior e inferior de 2,5 cm e direita e esquerda 3 cm; 

Referências bibliográficas de acordo com as regras estabelecidas pela ABNT; 

Imagens deverão ser salvas em jpg.  

 

Os trabalhos deverão ser enviados com o modelo disponível no site. 

Renomear o arquivo com nome do autor 

Indicar grupo temático na parte superior esquerda antes do título do resumo 

ou artigo. Exemplo: Artigo da área de Produção Animal 

 


