
 

 
 

 
Belém, 22 de dezembro de 2014. 

COMISSÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA (CTC) DO IX CBA 

2ª CONVOCATÓRIA 

Como é do conhecimento de todos, o IX Congresso Brasileiro de Agroecologia (CBA) será 

realizado em território amazônico – no município de Belém – PA, no período de 28 de 

setembro a 01 de outubro de 2015. E, como parte do processo de preparação do evento, a 

Comissão vem a público divulgar as NORMAS e MODELOS PARA ORIENTAR A SUBMISSÃO DE 

TRABALHOS. 

Calendário de atividades da CTC: 

- Submissão dos resumos e relatos: 02 de março a 13 de abril de 2015; 

- Revisão da Comissão e ajustes: até 15 de junho de 2015; 

- Decisão Final da Comissão e definição das formas de apresentação (Oral ou Pôster): 01º julho 

de 2015; 

 

Pedimos que todos divulguem estes prazos o mais amplamente possível entre pessoas e 

instituições dedicadas ao tema. Em breve, estaremos divulgando maiores informações sobre o 

assunto. 

Contatos e sugestões podem ser enviados para o e-mail: ctcixcba@gmail.com  

Atenciosamente,  

 

  

William Santos de Assis (Presidente do IX CBA). 

mailto:ctcixcba@gmail.com


 

 
 

ANEXO 01: Normas para submissão de trabalhos (sessões 
orais e pôsteres) 

Formas de apresentação de trabalhos e prazos: 
No IX Congresso Brasileiro de Agroecologia – IX CBA– somente trabalhos inéditos serão 

aceitos para apresentação. Os trabalhos podem ser submetidos como RESUMO EXPANDIDO ou 

como RELATO DE EXPERIÊNCIA, com até 05 páginas. São considerados resumos expandidos, os 

trabalhos que apresentam resultados de pesquisa, ensaios teóricos que apontam novas 

abordagens teórico-metodológicas, e estudos de caso. No caso de relatos de experiências, 

consideram-se os trabalhos que apresentam experiências de ensino; extensão; produção de 

base ecológica; desenvolvimento de sistemas que promovam a sustentabilidade ou a 

soberania alimentar; e outras ações e projetos que aplicam os princípios da Agroecologia. As 

submissões serão realizadas exclusivamente online, na Revista CADERNOS DE AGROECOLOGIA 

(http://www.aba-agroecologia.org.br/revistas/index.php/cad), durante o período de 02 de 

março a 13 de abril de 2015. Uma observação importante: ESTE PRAZO NÃO SERÁ 

PRORROGADO! 

Só serão aceitos aqueles trabalhos em que pelo menos um dos autores proceda ao pagamento 

da inscrição até a data de 20 de abril de 2015. Na eventualidade da não aceitação do trabalho, 

ou da desistência do autor, mediante a solicitação escrita até a data de 10 de junho, o valor da 

inscrição será devolvido, sendo descontados os custos bancários. 

Para autores de fora do Brasil o pagamento poderá ser realizado no dia 28 de setembro de 

2015, no início do IX Congresso Brasileiro de Agroecologia, no local do evento. 

Os autores devem optar entre as modalidades RESUMO EXPANDIDO ou RELATO DE 

EXPERIÊNCIA. Os resumos submetidos deverão, obrigatoriamente, respeitar as formatações 

indicadas nos modelos (MODELO 01 para resumo expandido e MODELO 02 para relato de 

experiência), disponibilizados nesta circular e no site do Congresso.  

No ato da submissão, deverão ser seguidos todos os passos indicados pela Revista Cadernos de 

Agroecologia, informando loging e senha e, no caso de não estar cadastrado na Revista, é 

necessário se cadastrar como autor. Observamos que no ato de submissão, na plataforma on 

line da REVISTA, todos os autores do trabalho devem ser incluídos, assim como seus endereços 

de e-mail, para que possam depois ter seus nomes incluídos no programa do Congresso e nos 

certificados de apresentação. Também é fundamental que sejam indicadas, na submissão, as 

instituições a que os autores estão ligados, assim como sua formação e outras informações 

que julguem importantes para serem vistas pelos leitores da REVISTA. Salientamos que o 

correto preenchimento dos dados é atribuição exclusiva dos autores, não cabendo à REVISTA 

CADERNOS DE AGROECOLOGIA ou CTC, qualquer responsabilidade sobre os mesmos. 

http://www.aba-agroecologia.org.br/revistas/index.php/cad


 

 
 

Serão admitidos até três trabalhos para cada primeiro autor. Esse autor pode aparecer em 

outros trabalhos como coautor. Serão admitidos até cinco autores por trabalho. 

Recomendamos ainda que a prática de fragmentação de trabalhos seja evitada. Na ocorrência 

de trabalhos fragmentados provenientes de apenas uma pesquisa, a CTC se reserva o direito 

de aceitar apenas um, ou de solicitar que os mesmos sejam agregados. Além disso, 

informamos que para qualquer caso de plágio que venha a ser detectado, a política da revista 

é a sumária rejeição do resumo e o bloqueio do(s) autor(es) no sistema, ou seja, na REVISTA 

CADERNOS DE AGROECOLOGIA e na REVISTA BRASILEIRA DE AGROECOLOGIA. 

Os RESUMOS EXPANDIDOS poderão ser apresentados na forma oral ou pôster. Os autores 

poderão indicar sua preferência de apresentação quando da submissão do(s) resumo(s), mas a 

decisão final sobre a forma de apresentação caberá à Comissão Técnico-Científica (CTC) do 

Congresso. Serão considerados critérios de equilíbrio entre as várias áreas de conhecimento e 

representatividade regional; qualidade do trabalho; entre outros. Já no caso dos RELATOS DE 

EXPERIÊNCIAS, a definição das formas de apresentação serão divulgadas posteriormente no 

site do evento. 

Salientamos que os trabalhos aceitos e não apresentados pelos autores ou coautores não 

serão publicados e não receberão os certificados. 

Seções Temáticas: 

Para efeito de organização do Congresso, na modalidade RESUMOS EXPANDIDOS, os trabalhos 

serão divididos em oito Seções Temáticas, abaixo relacionadas. Deve-se salientar que é 

necessário haver articulação desses temas com Agroecologia e sua adequação ao escopo do 

Congresso para que ocorra a aceitação do resumo. Na submissão, devem ser utilizados os 

modelos apresentados nessa circular (Anexos 02 e 03) e na página do congresso. No ato da 

submissão, os autores deverão indicar qual seção temática o trabalho será apresentado. A CTC 

se reserva o direito, caso necessário, de realocar os trabalhos entre as seções. 

SEÇÕES TEMÁTICAS PARA OS RESUMOS EXPANDIDOS. 

1. Sócio biodiversidade e Território: Populações e Comunidades Tradicionais; Práticas 

tradicionais de Produção Agroextrativista (Saberes); Reconhecimento dos Territórios dos Povos 

e Comunidades Tradicionais; Respeito às Culturas Tradicionais; Agroecologia na Perspectiva 

Indígena; Conflitos e Impactos Agro socioambientais e agrários dos Grandes 

Empreendimentos. 

2. Estratégias de Desenvolvimento Socioeconômico: Abastecimento e Construção de 

Mercados; Financiamento da produção agroecológica; Autonomia versus Dependência; 

Economia Solidária; Valoração de Produtos Agroecológicos. 



 

 
 

3. Sistemas de Produção Agroecológica: Integração dos Componentes Vegetal e Animal; 

Animais Silvestres; Agricultura Urbana; Produção Orgânica e Certificação; Homeopatia; Saúde 

animal; Comportamento e bem estar animal; Manejo de Solo e Água. 

4. Gênero e Agroecologia: Feminismo e Agroecologia; Gênero e sexualidade; Políticas Públicas 

e gênero; Protagonismo das mulheres na agroecologia. 

5. Construção do Conhecimento Agroecológico: Educação do Campo; Educação em 

Agroecologia; Metodologias para a Transição agroecológica para ATER/ PNATER; Tecnologias 

Alternativas Sociais para a Agricultura familiar; Articulação ensino-pesquisa-ATER; Juventude 

Camponesa; Movimentos Estudantis e Sociais. 

6. Políticas Públicas: Reforma Agrária; PNAPO; PNATER; Mercados Institucionais; Legislação 

Ambiental brasileira. 

7. Saúde e Consumo: Agrotóxicos e seus impactos; Consumo Sustentável; Organismos 

Geneticamente Modificados; Normas Sanitárias para Produção e Processamento. 

8. Biodiversidade e Bens Comuns: Conservação da Biodiversidade; Acesso e Gestão das Águas; 

Sementes da Diversidade; Plantas Medicinais; Energias; Agro extrativismo. 

Modalidade RELATO DE EXPERIÊNCIA 

1. Seção Experiências em Agroecologia: Sistematizações de projetos e trabalhos mais práticos, 

nas diferentes áreas de conhecimento, incluindo experiências de ensino, de extensão rural, de 

produção, de comercialização, de processos e projetos que promovem a saúde, a segurança e 

a soberania alimentar, e todas as demais ações que promovem a agricultura de base ecológica 

e o desenvolvimento rural sustentável. Incentiva-se a participação ativa de agricultores, 

técnicos e estudantes (ressaltando a equidade de gênero e geração), como oportunidade de 

apresentarem suas experiências no evento. 

Normas para preparo de resumo 

Os resumos deverão ser redigidos em português ou espanhol, com no máximo cinco páginas, 

salvos em arquivos com extensão do tipo: .doc.,. odt ou .rft. A Fonte deverá ser Arial 12 no 

corpo do texto e nos títulos e nos nomes dos autores. Na indicação das instituições e dos e-

mails dos autores, a fonte deverá ser 10, e o resumo e o abstract em fonte 11. O formato da 

página deverá ser A4, com espaço 1,5 entre linhas no corpo do texto e 1,0 para o resumo e o 

abstract. As margens superior e inferior deverão ser de 3,0 (três) centímetros e as margens 

esquerda e direita de 2,5 (dois e meio) centímetros. As tabelas e figuras devem ser elaboradas 

em espaço simples e colocadas ao final do texto. Figuras (fotos e gráficos) deverão ser também 



 

 
 

enviadas como arquivos complementares no formato .jpg. O tamanho máximo do arquivo não 

poderá ultrapassar 1 MB. 

Nos trabalhos de pesquisa, estudos de casos e ensaios teóricos, o resumo expandido deverá 

ter os seguintes itens: Título, em português (ou em espanhol) e em inglês; Autor(es); 

Instituição e Endereço eletrônico (e-mail) do(s) autor(es); Resumo de até 1000 caracteres, em 

português (ou em espanhol) e Abstract em inglês; três a cinco palavras-chave, em português 

(ou em espanhol) e em inglês. O artigo poderá ser dividido em Introdução, Material e 

Métodos, Resultados e Discussão e Considerações Finais, ou em formato mais adequado para 

a apresentação do trabalho. Deverá conter a Literatura Citada no formato ABNT– NBR 6023 

(2002); Podem ser apresentadas até 3 Tabelas e/ou Figuras ao final do resumo. 

Agradecimentos ou reconhecimentos a apoios, bolsas ou financiamentos de pesquisa podem 

ser expressos ao final do texto, antes das referências bibliográficas. 

Nos trabalhos de relato de experiência em Agroecologia, o resumo expandido deverá ter os 

seguintes itens: Título, em português (ou em espanhol) e em inglês; Autor(es); Instituição e 

Endereço Eletrônico (e-mail) do(s) autor(es). Resumo de até 1.000 caracteres, em português 

(ou em espanhol) e Abstract em inglês; três a cinco palavras-chave, em português (ou em 

espanhol) e em inglês. O conteúdo do texto deve contemplar os seguintes elementos: 

Introdução/Objetivos, Descrição da experiência e Resultados. 

Havendo citações, deverá apresentar as Referências Bibliográficas no formato ABNT– NBR 

6023 (2002); Podem ser apresentadas até 03 Tabelas e/ou Figuras ao final do resumo. 

Agradecimentos ou reconhecimentos a apoios, bolsas ou financiamentos de pesquisa podem 

ser expressos ao final do texto, antes das referências bibliográficas. 

Datas para submissão e processo de revisão dos resumos: 

Para submissão dos resumos: de 02 de março a 13 de abril de 2015. 

Revisão pela Comissão de Revisores e correções requeridas: até 31 de maio. 

Decisão da seleção e forma de apresentação (Oral ou Pôster): a partir 15 de junho. 

Os resumos serão recebidos pela CTC, classificados e avaliados pelos membros da comissão e 

por até dois revisores que emitirão parecer. Os resumos serão avaliados com relação ao 

padrão usual de redação, qualidade do trabalho e ao enquadramento dentro dos princípios da 

Agroecologia. Recomenda-se que os autores submetam os seus trabalhos a uma revisão 

gramatical antes de serem enviados para inscrição. Os pareceres da CTC serão proferidos, sem 

possibilidade de reconsideração, nas seguintes categorias: 

1. Aprovado; 



 

 
 

2. Aprovado, desde que atendidas as modificações sugeridas pelos avaliadores; 

3. Reprovado. 

Obs.: Eventuais incorreções constantes dos trabalhos aprovados no parecer do item 1, bem 

como das reformulações efetuadas baseadas nos pareceres dos revisores (item 2), são de 

inteira responsabilidade dos autores. Os trabalhos enquadrados no item 2 que não tiverem 

atendidas as sugestões de reformulação, no prazo de cinco (5) dias, serão rejeitados sem 

possibilidade de reconsideração. 

Comissão Temático-Científica 

William Santos de Assis (NCADR/UFPA) – Presidente do IX CBA. 
Luís Mauro Santos Silva (NCADR/UFPA) – Coordenador. 
Camila Vieira-da-Silva (IFPA – Campus Avançado de Vigia) – Coordenadora. 
Aliomar Arapiraca da Silva (CEPLAC) – Membro. 
André Carlos de O Rocha (UFRA e LAPO) – Membro. 
Leandro F. F. Meyer (UFRA Campus Belém) – Membro. 
Louise Ferreira Rosal (IFPA Campus Castanhal) – Membro. 
Otávio do Canto (NUMA/UFPA) – Membro. 
Paulo Júlio da Silva Neto (CEPLAC) – Membro. 
Roberta Coelho (IFPA Campus Castanhal) – Membro. 
Rosana Quaresma Maneschy (NUMA/UFPA) – Membro. 
Tatiana Deane de Abreu Sá (Embrapa/CPATU) – Membro. 
Valéria Pereira B. Homci (UFRA) – Membro. 
Raimundo Nonato Ribeiro (EMATER) – Membro. 
 

++++++++++++++++++++++++ 
 



 

 
 

ANEXO 02 
Modelo 01 - Diretrizes para submissão de RESUMOS EXPANDIDOS para o IX 
Congresso Brasileiro de Agroecologia – Belém, PA, 2015 

 

Guidelines for submitting papers to the IX Brazilian Congress of Agroecology – Belém, 
Pará – BRAZIL, 2015 

SOBRENOME, Nome1; SOBRENOME, Nome2 

1 (Arial fonte 10) Instituição, email@provedor.com.br; 2 Instituição, 

email@provedor.com.br 

Seção Temática:  

Resumo  

Resumo de até 1.000 caracteres (com espaços), em fonte Arial, corpo 11pt, normal, 
com alinhamento justificado e espaçamento simples entre linhas. O texto deve ser 
claro, sucinto e, obrigatoriamente, explicar o(s) objetivo(s) pretendido(s), procurando 
justificar sua importância (sem incluir referências bibliográficas), os principais 
procedimentos metodológicos adotados, os resultados mais expressivos e conclusões. 

Palavras-chave: até cinco palavras-chave, necessárias ao sistema de busca e 
indexação. Não repetir palavras que estejam no título. Separar as Palavras-chave por 
ponto e vírgula (;). 

 

Abstract: Tradução exata do resumo para o inglês.  Máximo de 1.000 caracteres (com 
espaços), em fonte Arial, corpo 11pt, com alinhamento justificado e espaçamento 
simples entre linhas.  

Keywords: Tradução das palavras-chave para o inglês. Fonte Arial, corpo 11pt, com 
alinhamento justificado e espaçamento simples entre linhas. Separar as keywords por 
ponto e vírgula (;). 

 

Introdução 
Os textos completos devem conter no máximo 05 páginas, com espaçamento 
simples entre linhas e alinhamento justificado, sem recuo com fonte Arial 12. 
Use um espaço entre parágrafos. 
 
Solicitamos que este Modelo seja utilizado para o envio do trabalho. O mesmo 
encontra-se formatado com as seguintes dimensões: Tamanho de papel A4 
(210 x 297 mm), margens superior, inferior, esquerda e direita de 25 mm. 
 

mailto:email@provedor.com.br
mailto:email@provedor.com.br


 

 
 

Serão aceitos textos nos idiomas português, espanhol, ou inglês. O documento 
para submissão deverá ser gravado, preferentemente, em formato Microsoft 
Word 97 ou 2000 (.doc). Também serão aceitos em OpenOffice.org Text 
Document (.sxw ou .odt) ou em Rich Text Format (.rtf). Não se preocupe com o 
nome do arquivo, pois o sistema eletrônico irá renomear o mesmo.  
 

O título do Artigo (em português ou espanhol) deverá ser digitado com apenas a 
primeira letra capsulada (caixa alta), centralizado, fonte Arial 12 e em negrito. Um 
espaço simples abaixo digitar o título em inglês, com somente a primeira letra 
capsulada (caixa alta), centralizado, fonte Arial 12 e em itálico. 

 

No texto deixe um espaço entre os parágrafos, NÃO use tabulação, não inclua 
cabeçalho e nem rodapé em seu artigo. Devem ficar os que estão já no modelo 
 
Deixe dois espaços para iniciar outro item. 
 

 
Metodologia 
Dependendo da natureza do trabalho, uma caracterização do local deve ser 
inserida, tornando claras as condições em que a pesquisa foi realizada. 
Quando os métodos forem bem conhecidos, apenas a referência bibliográfica 
bastará; caso contrário é necessário apresentar uma descrição dos 
procedimentos utilizados, adaptações promovidas etc. Unidades de medidas e 
símbolos devem seguir o Sistema Internacional.  
 
 
Resultados e discussões 
Apresentar os resultados preferencialmente na forma de tabelas, quadros e 
ilustrações gráficas (se houver), logo após a sua citação no texto, ou na página 
seguinte com os comentários analíticos e interpretativos pertinentes aos dados 
apresentados. Não serão permitidas repetições de informações (ex. uma 
tabela e um gráfico com os mesmos dados).  
 
Figuras (gráficos, mapas, fotos, blocos-diagrama, imagens etc.) devem ser 
inseridas através da função FIGURA (ferramenta do Windows), com resolução 
de 300 DPI, em dimensão compatível para uma boa visualização em tamanho 
A4 (retrato ou paisagem). Inclua figuras e gráficos também como arquivos 
complementares no formato .jpg quando da submissão do resumo na Revista 
Cadernos de Agroecologia. 
 



 

 
 

As legendas das figuras deverão ser digitadas separadamente para facilitar 
eventual deslocamento na diagramação. As tabelas podem ser incluídas no 
texto sem bordas. Os títulos das figuras deverão ser situados na parte inferior e 
das tabelas na parte superior e também digitados separadamente. Podem ser 
utilizados mapas, imagens e figuras coloridas. 
 
Conclusões 
Resumir os principais resultados, com objetividade, não sendo permitidas 
repetições extensivas de resultados e discussões. As conclusões devem ser 
sumarizadas na forma de texto corrido e não na forma de itens. 
 
 
Agradecimentos  
Inseri-los, se for o caso, após as conclusões. Opcional. 
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TABELA 1. Nonon nonon nononononon nononon nonononon (mm). 

 
 

Referências bibliográficas: 

Apenas para bibliografia citada.  Espaço simples, sem espaço entre as citações e sem 
recuo. Seguir item 7 - modelos de referências da Abnt - NBR 6023/2002. Cópia no site 
do congresso.  

GOMES, L. G. F. F. Novela e sociedade no Brasil. Niterói: EdUFF, 1998. 

ALVES, Castro. Navio negreiro. [S.l.]: Virtual Books, 2000. Disponível em: 
<http://www.terra.com.br/virtualbooks/freebook/port/Lport2/navionegreiro.htm>. Acesso 
em: 10 jan. 2002, 16:30:30. 

GURGEL, C. Reforma do Estado e segurança pública. Política e Administração, Rio 
de Janeiro, v. 3, n. 2, p. 15-21, set. 1997. 

RIBEIRO, P. S. G. Adoção à brasileira: uma análise sociojurídica. Dataveni@, São 
Paulo, ano 3, n. 18, ago. 1998. Disponível em: 
http://www.datavenia.inf.br/frame.artig.html>. Acesso em: 10 set. 1998. 
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Meses Lâminas de irrigação (% ECA) 
 

30 60 90 120 150 180 

Abril 15 30 45 60 75 90 
Maio 32 64 96 128 160 192 

Junho 98 196 294 392 490 588 
Julho 147 294 441 588 735 882 

Agosto 93 186 279 372 465 558 

Total 385 770 1.155 1.540 1.925 2.310 
  



 

 
 

ANEXO 03 

MODELO 02 - Diretrizes para submissão de RELATO DE EXPERIÊNCIA para o IX 
Congresso Brasileiro de Agroecologia – Belém, PA, 2015 

 

Guidelines for submitting experiences narrations to the IX Brazilian Congress of 
Agroecology – Belém, Pará – Brazil, 2015 

 

SOBRENOME, Nome1; SOBRENOME, Nome2 

 

1 (Arial fonte 10) Instituição, email@provedor.com.br; 2 Instituição, 

email@provedor.com.br 

 

Resumo: Resumo de até 1.000 caracteres (com espaços), em fonte Arial, corpo 11pt, 
normal, com alinhamento justificado e espaçamento simples entre linhas. O texto deve 
ser claro e sucinto. Deverá apresentar de forma breve o contexto, os objetivos, 
desenvolvimento e principais resultados, apontando especialmente para as lições 
aprendidas na experiência. 

Palavras-Chave: De 3 a 5 palavras-chave, necessárias ao sistema de busca e 
indexação. Não repetir palavras que estejam no título. Separar as Palavras-chave por 
ponto e vírgula (;). 

 

Abstract: Tradução exata do resumo para o inglês. Máximo de 1.000 caracteres (com 
espaços), em fonte Arial, corpo 11pt, com alinhamento justificado e espaçamento 
simples entre linhas.  

Keywords: Tradução das palavras-chave para o inglês. Fonte Arial, corpo 11pt, com 
alinhamento justificado e espaçamento simples entre linhas. Separar as keywords por 
ponto e vírgula (;). 

Contexto 

Deverá ser informado onde, em qual período e com quais objetivos foi realizada a 
experiência. 

Os textos, em português ou espanhol, deverão ser submetidos em formato Microsoft 
Word 97/2000 (.doc), OpenOffice.org Text Document (.sxw ou .odt) ou em Rich Text 
Format (.rtf), formatado para página formato A4 (210 x 297mm), margens superior, 
inferior, esquerda e direita de 25mm. 

mailto:email@provedor.com.br
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No texto deixe um espaço entre os parágrafos, NÃO use tabulação, não inclua 
cabeçalho e nem rodapé em seu artigo. Devem ficar os que estão já no modelo 
 

O texto deverá ser digitado em fonte Arial, tamanho 12, com espaçamento simples, 
com uma linha entre parágrafos sem recuo. O tamanho máximo do arquivo é de 01 
Mb. Recomendamos que as fotos e figuras estejam ajustadas para exibição em 
tamanho de 300 px. 

 

O título do Relato (em português ou espanhol) deverá ser digitado com apenas a 
primeira letra capsulada (caixa alta), centralizado, fonte Arial 12 e em negrito. Um 
espaço simples abaixo digitar o título em inglês, com somente a primeira letra 
capsulada (caixa alta), centralizado, fonte Arial 12 e em itálico. 

 

Deve-se deixar um espaço e acrescentar, em seguida, segundo o modelo, com fonte 
normal, Arial 12, o(s) nome(s) completo(s) dos(as) componentes(s) da equipe do 
trabalho. Serão aceitos no máximo 5 (cinco) coautores, ou seja, o autor e 5 (cinco 
coautores). Demais colaboradores devem ser inseridos nos Agradecimentos. A 
instituição de vinculação, o endereço e correio eletrônico, deverão ser apresentados, 
imediatamente abaixo dos nomes dos autores, com um (1) espaço entre os autores e 
as mesmas. Utilizar chamada numérica crescente sobrescrita para indicação das 
informações dos(as) respectivos(as) autores(as). Outras informações sobre os 
autores, como formação e atividades exercidas, deverão constar nos metadados da 
submissão (preenchimento durante a submissão na Revista Cadernos de 
Agroecologia), mas não no corpo do resumo expandido.  

 

O Relato de Experiência deverá conter, no máximo, 05 (cinco) páginas, com até 
10.500 caracteres, bibliografia citada (quando houver) e obedecendo à sequência: 
Título, Autores(as), Informações dos(as) Autores(as), Resumo, palavras- chave, 
Contexto, Descrição da Experiência, Resultados, Agradecimentos e Bibliografia Citada 
(se houver). Os títulos dos itens deverão ser digitados em negrito, alinhados à 
esquerda, com os textos justificados e separados por um espaço. 

 

Descrição da experiência 

Informar quais as metodologias utilizadas para observação/intervenção e porque estas 
foram escolhidas. Relatar a experiência (de preferência de modo impessoal) e inserir 
fotos/figuras (no máximo 04), se necessário. Informar o universo (pessoas, 



 

 
 

instituições, comunidades) da intervenção/observação e demais dados que venham 
informar ao leitor a pertinência do relato. 

Resultados 

Analisar, avaliar e discutir os resultados apresentados. (Não se trata do resumo do 
trabalho). Apresentar, se possível, questionamentos, possíveis soluções, ou futuras 
observações e/ou intervenções. 

Agradecimentos 

Item opcional destinado a informar agências financiadoras, instituições apoiadoras e 
colaboradores. 

 

Referências bibliográficas: (quando houver) 

Apenas para bibliografia citada.  Espaço simples, sem espaço entre as citações e sem 
recuo. Seguir item 7 - modelos de referências da Abnt - NBR 6023/2002. Cópia no site 
do congresso.  
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