
  

 

 

PALMATECH 2021 

I SIMPÓSIO MINEIRO SOBRE A CULTURA DA PALMA FORRAGEIRA -

SIMPALMA 

 

REGULAMENTO GERAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

Os trabalhos submetidos à Comissão Científica do I SIMPALMA serão avaliados 

por uma Comissão Julgadora que observará critérios como Mérito e Relevância.  

Os trabalhos deverão ser encaminhados na forma de RESUMO EXPANDIDO, 

exclusivamente por meio do sistema implantado para esta finalidade, disponibilizado 

no site www.palmatech.com.br. Outra forma de envio, como e-mail, somente será aceita 

em caso excepcional de problema técnico devidamente oficializado pela Comissão 

Científica.  

Os resumos deverão ser submetidos, impreterivelmente, até 21 de junho de 2021 

às 23h e 59min. Mesmo com inscrição paga, não serão aceitos resumos fora do prazo.  

 

Para submissão do(s) resumo(s), o autor responsável deverá cumprir os itens: 

1. Cadastrar-se no sistema por meio do site www.palmatech.com.br. 

2. Efetuar a inscrição no I SIMPALMA.  

3. Efetuar o pagamento do valor de R$30,00 (Trinta Reais) referente à submissão de 

Resumos. Uma única inscrição dará direito ao autor de enviar, no máximo, 2 (dois) 

resumos, não havendo limitações quanto a sua participação como co-autor.  

4. Após confirmação do pagamento efetuar a submissão do resumo na aba 

“Trabalhos” 

5. O certificado da apresentação do(s) trabalho(s) será emitido em nome de todos os 

autores originalmente submetidos. Não haverá possibilidade de inserção de co-

autores após a submissão.  

6. Os resumos não deverão apresentar sobreposição de assuntos, resultados, 

discussões e outros que caracterizem duplicidade de publicação. Neste caso, a 

Comissão Científica poderá desclassificá-los. Somente serão avaliados os resumos 

oriundos de trabalhos com dados experimentais inéditos. Ao se cadastrar no sistema, 

se inscrever e submeter o(s) resumo(s), automaticamente os autores estarão 

assumindo este compromisso. Não serão aceitos trabalhos de revisão. 

 

 

 

http://www.palmatech.com.br/
http://www.palmatech.com.br/


  

 

ESTRUTURA GERAL DO RESUMO EXPANDIDO PARA SUBMISSÃO 

 

1. Utilizar o modelo fornecido pela Comissão Científica. 

2. O resumo deverá ser redigido em Microsoft Word, conter no máximo 3 (três) páginas, 

em formato A4, margem normal (2,5 cm nas laterais e 3,0 cm acima e abaixo), fonte 

Arial, tamanho 11, espaçamento simples, sem espaço entre linhas, modo justificado, 

parágrafo de 1 cm. 

3. Título do resumo em letras maiúsculas, negrito, centralizado. Título dos tópicos em 

letras maiúsculas, negrito, alinhado à esquerda e sem parágrafo. Uma linha de 

espaço deverá ser incluída ao final do tópico anterior e após o subtítulo.  

4. Deve conter todos os seguintes tópicos, com limite máximo de caracteres por tópico: 

• Serão aceitos trabalhos sobre Palma Forrageira e demais culturas forrageiras 

adaptadas ao semiárido  

• Ao submeter o resumo no sistema, o autor deverá classificá-lo de acordo com 

as áreas de conhecimento listadas, podendo haver reenquadramento à critério 

da Comissão Técnica 

• TÍTULO: máximo 150 caracteres.  

• AUTORES: no máximo 6 (seis) autores, nomes por extenso, centralizados, 

separados por vírgula, numerados em sobrescrito(1), com inserção de nota de 

rodapé contendo os dados: instituição, título, cidade/estado, endereço 

eletrônico. Grifar o nome do autor que apresentará o trabalho, caso seja 

selecionado para tanto.  

• RESUMO: parágrafo único, máximo 1500 caracteres.  

• PALAVRAS CHAVE: três, separadas por vírgula. 

• INTRODUÇÃO: conter a justificativa, revisão e, no último parágrafo, o objetivo. 

Máximo 2000 caracteres. 

• METODOLOGIA: máximo 2000 caracteres. 

• RESULTADOS E DISCUSSÃO: máximo 3000 caracteres, acrescidos de, no 

máximo, duas tabelas e/ou gráficos. Não conter figura.   

• CONCLUSÕES: máximo 600 caracteres. 

• AGRADECIMENTOS: opcional, no máximo 200 caracteres. 

• REFERÊNCIAS: no máximo 5 (cinco).  

 

AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS  

Não haverá grandes correções técnicas nos trabalhos submetidos, ou seja, os 

trabalhos fora de padrão ou tecnicamente comprometidos por falta de informação ou 



  

 

outros, serão rejeitados pela Comissão Julgadora de Resumos da Comissão Científica 

do I SIMPALMA. Por isso, recomenda-se aos autores uma revisão criteriosa dos 

trabalhos. Caso haja alguma solicitação de correção, essa deve ser devolvida no 

máximo (5) cinco dias após solicitada ou o trabalho será rejeitado.   

A Comissão Científica se reserva no direito de manter o sigilo em todo o processo 

de avaliação dos resumos, que serão encaminhados pela Comissão Científica aos 

revisores cadastrados e identificados pela própria Comissão, sem a lista dos autores e 

suas respectivas informações (avaliação cega). Da mesma forma que os revisores não 

terão acesso aos nomes dos autores, os autores não terão acesso aos revisores. O(a) 

autor(a) responsável pela submissão deverá consultar a relação final dos trabalhos 

aceitos no site www.palmatech.com.br, a partir 02/08/2021. 

 

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS  

 

Todos os resumos aprovados comporão o Anais a ser publicado no formato digital. 

Após o evento esse será disponibilizado no site da Epamig para livre acesso. 

A Comissão Técnica pontuará todos os trabalhos, utilizando uma ficha técnica 

com diferentes critérios para ranqueamento.  

Os três trabalhos melhor classificados terão espaço para apresentação ao vivo 

(slide padrão) durante o evento, com tempo máximo de 10 minutos. Os 12 classificados 

em seguida (da quarta à décima quinta colocação) terão espaço para exibição de um 

Pitch (vídeo de no máximo 3 minutos) durante o evento e esse ficará disponível no site 

do evento.  

Os autores selecionados para apresentação ao vivo ou do Pitch serão 

previamente comunicados sobre formato e a data da apresentação. 

 

ATENÇÃO  

É condição obrigatória para a apresentação dos trabalhos que, o autor 

apresentador esteja devidamente inscrito no evento e credenciado, tenha internet de 

boa qualidade à disposição e se comprometa a estar presente no dia e horário 

programados para a respectiva sessão, evitando-se assim, transtornos em relação à 

programação científica. 

Datas e horários para a apresentação dos trabalhos poderão ser consultados no 

site do evento: www.palmatech.com.br, a partir da data informada neste documento. 

 


