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2ª CONVOCATÓRIA 

 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS EXPANDIDOS 

(TRABALHO CIENTÍFICO E RELATO DE EXPERIÊNCIA) 

 

O I Encontro sobre Permacultura e Agroecologia da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (EPA – UESB), com o tema: Ciência e Sabedoria Popular para a 

Soberania Alimentar e a Valorização da Vida no Campo, será realizado nos dias 05 e 06 de 

dezembro de 2019, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Itapetinga.  

As submissões de trabalhos deverão acontecer de acordo com as orientações 

descritas a seguir, o período de submissão será de 05 de novembro a 10 de novembro de 

2019. 

Esperamos receber trabalhos que contribuam com resultados e reflexões sobre a 

mudança de paradigmas no que diz respeito a atual relação estabelecida entre ser humano 

e natureza, que estimulem a promoção da justiça social, democracia, valorização da 

diversidade e sustentabilidade, considerando a contribuição da ciência, da cultura e da arte 

para a soberania alimentar e valorização da vida no campo.  

No evento poderão ser apresentados trabalhos na forma de resumos expandidos nas 

seguintes modalidades: TRABALHOS CIENTÍFICOS e RELATOS DE EXPERIÊNCIAS. 

Todos os resumos submetidos serão avaliados pela Comissão Técnico-Científica que 

decidirá pela aprovação ou não, de forma integral ou com correções.  

 

1. SUBMISSÃO DE RESUMOS EXPANDIDOS 

1.1. Período: 05 de novembro a 10 de novembro de 2019. 

1.2. Envio dos resumos expandidos: os resumos deverão ser enviados para 

epa.uesb@gmail.com, sendo necessária a inscrição de pelo menos um(a) autor(a).  

1.3 Aceite dos resumos expandidos: até 30/11/2019. 
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2. FORMATO DE SUBMISSÃO DE RESUMOS EXPANDIDOS 

O documento para submissão deverá ser gravado em formato WORD (.doc, .docx, 

.rtf). Os textos devem conter no máximo 4 páginas, com espaçamento 1,5 entre linhas e 

alinhamento justificado, sem recuo. O texto deve ser formatado com as seguintes 

dimensões: tamanho de papel A4 (210 x 297 mm), margens superior e inferior de 3cm e 

margens esquerda e direita de 2cm.  

O título do resumo expandido deverá ser digitado com todas as letras em caixa alta, 

centralizado, fonte Arial 12 e em negrito. A seguir acrescentar as(os) autoras(es), fonte Arial 

12, com somente as iniciais em maiúscula. A instituição de vinculação e correio eletrônico, 

deverão ser apresentados, abaixo dos nomes dos autoras(es), com espaço simples entre os 

autores e respectivas informações, fonte Arial 10. Um espaço entre os autores. 

O Trabalho Científico deverá obedecer à sequência: Título, Autoras(es), 

Informações, dos(as) Autores(as), Introdução, Metodologia, Resultados e Discussão, 

Conclusões, Agradecimentos (opcional) e Referências. 

O Relato de Experiência deverá obedecer à sequência: Título, Autoras(es), 

Introdução, Descrição da Experiência, Resultados, Agradecimentos (opcional) e Bibliografia 

Citada (se houver). 

 

3. AVALIAÇÃO DOS RESUMOS EXPANDIDOS 

Os resumos expandidos submetidos serão avaliados pela Comissão Técnico-

científica. A qualidade do texto (gramática, ortografia e digitação), bem como as opiniões e 

conceitos emitidos nos trabalhos são de exclusiva responsabilidade dos (as) autores (as) e 

serão considerados como critério de avaliação. A qualidade técnica, a clareza do texto, a 

relevância e a pertinência do tema para a Permacultura e Agroecologia, também serão 

consideradas. Recomendamos que os(as) autores(as) submetam seus trabalhos a uma 

revisão gramatical antes da submissão. Os resumos que necessitarem de correções 

somente serão aceitos para apresentação e publicação se os(as) autores(as) apresentarem 

as correções ou justificativas fundamentadas dentro dos prazos estabelecidos pela 

Comissão Técnico-Científica. Além disso, os trabalhos serão enviados à Comissão Técnico-
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científica pela secretaria sendo retirados os nomes das(os) autores para garantir a isonomia 

do processo. 

 

4. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 Os trabalhos serão apresentados em comunicações orais. Cada autor(a) terá entre 

10 e 15 minutos para apresentar seu trabalho. A organização se responsabiliza em garantir 

datashow e computadores para as apresentações, sendo as apresentações em si de 

responsabilidade das(os) autoras(es) que devem trazer suas apresentações em pen drives.  

 

Qualquer dúvida ficaremos felizes em responder pelo email epa.uesb@gmail.com 

 

Atenciosamente, 

 

Comissão organizadora do I EPA-UESB 
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