PÔSTERES
Áreas Temáticas
A XIII Conferência Internacional do arroz para América Latina e Caribe contará com uma
sessão de exposição de pôsteres nas seguintes áreas temáticas:
-

Melhoramento genético
Pragas (vírus, insetos, doenças, ervas daninhas, patógenos)
Mudanças climáticas
Diversidade genética
Potencial de rendimento (híbridos, variedades, CRISPR)
Agronomia
Transferência de tecnologia
Rotação de culturas
Manejo sustentável da água, do solo e da biodiversidade
Pegada de carbono
Mitigação da carga química
Qualidade do arroz
Inocuidade e rastreabilidade
Pós-colheita
Tendência mundial do mercado do arroz
Economia
Comércio justo
Gênero
Liderança sindical
Força de trabalho
Certificação ambiental na produção de arroz
Comunicação da ciência

Normas para apresentação do resumo
A seleção dos trabalhos a serem apresentados na sessão de pôsteres será feita pelo
Comitê Científico. A seguir estão descritas as instruções para submissão do resumo:









Escolher uma das áreas temáticas da Conferência.
Antes de enviar o resumo o autor deve fazer a inscrição na página web da Conferência e
pagar a taxa.
Serão aceitos 2 trabalhos por autor titular inscrito.
A data limite para enviar os resumos via site da Conferência é 15 de fevereiro de 2018.
As línguas aceitas são: espanhol, inglês e português.
O envio dos resumos deverá ser feito exclusivamente pelo site da Conferência
Usar o editor de texto Word, folha de formato A4 (210 x 297 mm), margens superior e
inferior de 2,50 cm e esquerda e direita de 3 cm, fonte Arial 11, espaçamento 1,5.
O título deverá ser escrito centralizado, em maiúsculas, tamanho 12 e em negrito.
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Os nomes dos autores devem aparecer abaixo do título, alinhado à esquerda, com
espaçamento simples, fonte Arial 10 e separados por vírgula. O apresentador do
trabalho deve ter o nome sublinhado na relação dos autores. O sobrenome deverá ser
escrito por completo e o primeiro nome abreviado.
As informações referentes aos autores deverão ser em nota de rodapé, fonte Arial 8, em
algarismos arábigos, ordem crescente. Informações de cargo, endereço e correio
eletrônico somente do primeiro autor. Para os demais, somente a instituição de origem.
O tamanho máximo do resumo é de 300 palavras, não inclui título, nomes dos autores e
palavras-chave.
O resumo deverá ser redigido em texto contínuo, com base em trabalho original, e
deverá incluir de forma clara e objetiva, introdução, justificativa, objetivos, material e
métodos, resultados, discussão e conclusão.
As palavras-chave (no máximo três) deverão ser escritas logo abaixo dos autores (com
espaçamento simples), fonte Arial 11 e alinhado à esquerda.
Os resumos enviados serão avaliados pelo Comitê Científico, o qual definirá tanto os
ajustes ou comentários quanto sua aprovação ou rejeição.
Os resumos aprovados serão apresentados em formato pôster, tamanho: 0.80 cm de
largura e 120 cm de altura. A impressão do pôster é de responsabilidade do
apresentador e, quando da sua chegada à Conferência, ele deverá procurar a Secretaria
para sua colocação.
Todos os campos solicitados devem ser preenchidos.

Se o resumo não seguir as normas estabelecidas será excluído da Conferência e o autor
notificado.
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