
 

 

XVI ENCONTRO REGIONAL DE AGROECOLOGIA DO NORDESTE 

EDITAL DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

A Comissão Organizadora do XVI Encontro Regional de Agroecologia do Nordeste torna pública 
a abertura de inscrições e estabelece normas relativas à participação de estudantes de Nível 
Técnico, Graduação, Pós-Graduação e Docentes, para apresentação de trabalhos no XVI ERA 
Nordeste – “Na rota do Velho Chico: A Agroecologia e os Movimentos Sociais na luta contra as 
Opressões no Campo e na Academia” a ser realizado no período de 28 de Abril a 01 de Maio de 
2017, no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Alagoas. 

 
1. OBJETIVOS 

A Comissão Organizadora do XVI ERA Nordeste promoverá uma reflexão sobre a importância 

da discussão científica, a fim de fomentar alternativas para consolidação e desenvolvimento da 

Agroecologia no meio agrário, isso mediante as temáticas propostas neste edital. Como parte 

dessa reflexão a comunidade acadêmica está convidada a submeter trabalhos que tratem do 

tema a partir das diversas áreas de conhecimento. 

2. PÚBLICO ALVO 

Poderão se inscrever Discentes regulamente matriculados nos cursos de Nível Técnico, 

Tecnológico, Graduação e Pós-graduação em qualquer Instituição de Ensino, Pesquisa e 

Extensão e os Profissionais das Ciencias Agrárias e das Áreas Afins. 

3. TEOR DOS TRABALHOS 

Esse tópico esclarece todos os conteúdos relacionados à submissão de Resumos Expandidos 

no XVI ERA. 

Os trabalhos de Resumos Expandidos a serem submetidos devem se encaixar em um dos 

seguintes eixos: 

 Eixo 1 – Agroecologia e Extensão Rural; 

 Eixo 2 – Políticas Públicas para o Campo e Reforma Agrária; 

 Eixo 3 – Desenvolvimento Rural, Territorial e Regional; 

 Eixo 4 – Sistemas Agroalimentares e Cadeias Agroindustriais; 

 Eixo 5 – Agricultura, Zootecnia, Meio-Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; 

 Eixo 6 – Agricultura Familiar e Ruralidade; 



 

 Eixo 7 – Cooperativismo e Associativismo no Meio Rural; 

 Eixo 8 – O Campo e Suas Opressões;  

 Eixo 9 – Territórios, populações tradicionais e conflitos sociais; 

 Eixo 10 – Relato de Experiência; 

 Eixo 11 – Educação/Saúde no campo e na cidade; 

 Eixo 12 – Inovação e tecnologia no campo; 

 Eixo 13 – Mulheres, juventude e Agroecologia 

Observação:  

1.  Os Eixos 11, 12 e 13 foram acrescentados após sugestões enviadas para a Comissão 

Cientifica do Evento, conforme a possibilidade do mesmo descrita nesse Edital. 

4. APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

Haverá apenas a disponibilidade de pôsters para a apresentação dos trabalhos: 

 Neste tipo de apresentação, será disponibilizado o modelo padrão de Banners do 

evento, encontrado em anexo no site do Encontro www.xviera.com.br/trabalho-

cientifico; 

 Tempo máximo de apresentação será de 60 minutos que será o tempo de exposição 

dos trabalhos; 

 Haverá um local especifico para a apresentação com a presença de dois avaliadores; 

 Pelo menos um autor deverá estar presente no horário agendado para apresentação. 

Instruções para Elaboração dos Pôsters 

 Tamanho padrão: 1,00m x 1,00m;  

 Todos os pôsters devem conter o e-mail do primeiro autor, bem como do autor de 

correspondência; 

 Todos os trabalhos deverão ser pendurados no suporte de painéis. Não será 

necessário o uso de fita adesiva; 

 Um bom painel deve conter os seguintes itens: 

                     - Introdução; 

                     - Objetivos do trabalho; 

                     - Parte experimental: ilustrada com esquemas, figuras, gráficos, etc; 

                     - Resultados e discussão: ilustrada com tabelas, esquemas, figuras, gráficos, etc; 

                     - Conclusão; 

                     - Referências: lista selecionada de referências, tipicamente até cinco; 

                      - Agradecimentos: utilizar logos das agências de fomento e instituições de ensino e 

pesquisa 

 

http://www.xviera.com.br/trabalho-cientifico
http://www.xviera.com.br/trabalho-cientifico


 

5. SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 

Para a submissão do Resumo Expandido, o autor deverá enviar o resumo expandido para o 

endereço eletrônico cientifico.xviera@gmail.com (*cientifico sem o acento agudo no segundo 

i), inserindo no corpo do e-mail: título do trabalho, nome completo do autor principal e 

coautores, CPF do(s) autor (es), nome do orientador (a) e o eixo temático. 

O Resumo Expandido deve ser organizado de forma a incluir uma introdução, objetivos, 

metodologia, resultados e a conclusão do trabalho. Seguindo os padrões da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 Resumo com até 1.200 caracteres; 

 Palavras-chave em número máximo de 3 a 5;  

 Resumo expandido com tamanho mínimo de 3 páginas e máximo de 7 páginas em 

espaçamento simples, incluindo tabelas, figuras e bibliografia; 

 O resumo deverá ser anexado ao e-mail durante o processo de submissão, e também 

devem constar no arquivo com o texto completo; 

 Os arquivos devem estar em PDF com fonte Times New Roman, tamanho 12. Arquivos 

submetidos em outro formato podem inviabilizar a leitura pelos avaliadores e serão 

excluídos automaticamente no início da fase de avaliação; 

 Uma vez enviados os resumos, não haverá possibilidade de alteração deles; 

 Cada autor poderá enviar até 02 trabalhos 

 Cada autor poderá apresentar apenas 01 trabalho; 

 Cada trabalho poderá ter no máximo 7 coautores.  

Observação:  

1.  O melhor resumo de cada eixo será publicado na Revista Ciência Agrícola da Universidade 

Federal de Alagoas em uma edição Especial Suplementar. Os demais resumos irão ser 

publicados nos Anais do Evento. 

6. CERTIFICADOS 

 

 Terá direito ao certificado: o autor que se fizer presente na apresentação do trabalho; 

 Os certificados ficarão disponíveis em formatos de PDF decorridos um mês da 

apresentação no site do evento. 

 

7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

 Não haverá isenção para os autores dos trabalhos homologados; 

 Certifique-se de que os dados fornecidos estão corretos;  

 Os trabalhos que não seguirem as regras de submissão serão eliminados no processo 

de avaliação; 

 Não deixe para submeter trabalhos de última hora. Congestionamentos no site pode 

inviabilizar sua participação no evento; 



 

 Para se inscrever no XVI Encontro Regional de Agroecologia do Nordeste, acessar o site 

www.xviera.com.br; 

 Caso o trabalho do estudante não esteja dentro das temáticas propostas neste edital, 

informar à Comissão Organizadora a fim de sugerir novas temáticas as quais serão 

passíveis de avaliação da própria Comissão Organizadora do evento. 

Segue o Cronograma dos Trabalhos Científicos do XVI ERA Nordeste:  

 

Convite da Revista Ciência Agrícola 

A Revista Ciência Agrícola da Universidade Federal de Alagoas, convida aos interessados para a 

submissão de Artigos Científicos. O autor deverá se cadastrar no endereço eletrônico: 

(http://www.seer.ufal.br/index.php/revistacienciaagricola/user/register) e seguir o que a 

revista orienta. Os Artigos Científicos a serem submetidos devem se encaixar em um dos 

seguintes temas: 

 Tema 1 – Produção vegetal; 

 Tema 2 – Produção animal; 

 Tema 3 – Proteção de plantas; 

 Tema 4 – Ciência do solo; 

 Tema 5 – Engenharia agrícola;  

 Tema 6 – Engenharia florestal. 

Observações: 

1. O calendário de envio dos Artigos a ser seguido será o da revista e não o do evento; 
2. Os Artigos aceitos serão publicados no fluxo normal da Revista; 
3. Os Autores dos Artigos Científicos poderão apresentar seus trabalhos no XVI ERA NE em 
forma de Resumo Expandido seguindo o Cronograma e as Regras deste Edital.  

 

Rio Largo, 01 de Fevereiro de 2017 

Atenciosamente, 

Comissão Organizadora do XVI Encontro Regional de Agroecologia do Nordeste 
Contatos: (82) 9 9623-1056 – Jessé Rafael / (82) 9 9358-4914 – Crísea Cristo 

Email: cientifico.xviera@gmail.com 

CRONOGRAMA 

Lançamento do Edital 31/01/2017 

Inscrição dos trabalhos 01/02/2017 a 15/03/2017 

Divulgação dos trabalhos inscritos  20/03/2017 

Analise dos trabalhos inscritos 01/02/2017 a 01/04/2017 

Divulgação dos trabalhos homologados 05/04/2017 

Apresentação dos trabalhos 28/04/2017 

Divulgação dos melhores trabalhos 01/05/2017 

Emissão de Certificados 15/06/2017 


