
SUBMISSÃO DE RESUMOS – REGRAS GERAIS 

 

1.       O resumo expandido deverá conter  título, autores, palavras-chave, com texto 
organizado nas seções introdução, metodologia, resultados e discussão, conclusão e 
literatura citada; 

2.       Serão escolhidos pela comissão técnica trabalhos para apresentação oral e para 
compor os anais do Seminário; 

3.       Serão confeccionados certificados para todos os autores dos trabalhos escolhidos e 
apresentados; 

4.       Serão disponibilizados os modelos ilustrativos de resumos no site e canais do evento; 

5.       Para efetivar o envio de resumo é necessário ter realizado a inscrição no Seminário; 

6.       Cada inscrição dará direito à submissão de até dois (2) resumos; 

7.       São aceitos apenas resumos de trabalhos originais em português; 

8.       Os trabalhos acadêmicos serão avaliados pela comissão técnica da SEMA RS, e 
serão escolhidos seguindo os critérios elencados abaixo: 

•                    Aplicabilidade prática  

•                    Originalidade do trabalho e relevância do tema 

•                    Metodologia utilizada (adequação e qualidade) 

•                    Análise de dados e resultados: articulação teórica e metodológica 
da interpretação 

•                    Clareza, pertinência e consecução dos objetivos 

•                    Pertinência do título e qualidade do resumo 

•                    Qualidade da revisão de literatura 

•                    Fundamento, coerência e alcance 

•                    Qualidade da redação e organização do texto (ortografia, 
gramática, clareza, objetividade e estrutura formal). 

 

 

 

 

  



9.       As apresentações orais dos trabalhos selecionados serão realizadas em sessões 
interativas terão duração de 10 minutos cada. Após a apresentação dos trabalhos, 
haverá 30 minutos de perguntas e comentários sobre o tema. 

  

•                    A apresentação deve ser feita em 10 minutos, no máximo; 

•                    Preferencialmente, utilize “Apresentação em Power Point”, 

•                    Leve a apresentação em pendrives nos formatos PDF e PPT 

  

10.   Os resumos com desempenho de destaque podem receber título „Melhores 
Trabalhos‟; 

11.   O prazo final para envio dos resumos está definido para 14/10/2019; 

12.   Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

 

Porto Alegre, agosto de 2019. 

Programa Estadual de Controle de Espécies Exóticas Invasoras 

  

  

 


