
 
 

 

NORMAS GERAIS 

 

1. A submissão dos resumos para avaliação pela Comissão Científica deverá ser realizada pela 
plataforma even3.com.br, onde será realizado o evento virtual.  

2. O período para submissão de trabalhos (resumos simples) será de 22/02/2021 a 30/04/2021. 

3. Não serão aceitos arquivos de resumos encaminhados para outro endereço eletrônico do evento 
ou pelo Correios. 

4. Apenas serão aceitas submissões de trabalhos após o pagamento da taxa de inscrição. 

5. Cada inscrito poderá submeter até dois trabalhos, independentemente de ser autor principal ou 
coautor. 

6. O pagamento da taxa de inscrição, por ocasião do encaminhamento do trabalho, dá direito à 
participação no Simpósio de apenas um dos autores. Os demais autores, para participarem do 
evento, também deverão pagar a taxa de inscrição. 

7. Todos os trabalhos aceitos devem ter um pôster para apresentação no evento (o pôster não precisa 
ser enviado para avaliação). A confecção do pôster é de responsabilidade do autor (deve seguir o 
modelo disponível no site do evento). 

8. Trabalhos já apresentados em outros eventos, assim como trabalhos que não atendam às normas 
estabelecidas, não serão incluídos na programação do VI Simpósio Mineiro de Ciência do Solo (VI 
SMCS). 

9. Somente serão considerados para avaliação os resumos submetidos ATÉ 30/04/2021 e que 
estiverem dentro das normas descritas no modelo disponibilizado no site do VI SMCS. 

10. Os resumos simples serão avaliados por especialistas na área de conhecimento e os pareceres 
da Comissão Científica serão emitidos contemplando-se as seguintes condições: Aprovado, 
Aprovado com correções ou Não Aprovado. 

11. Os resumos aceitos serão publicados nos Anais do Simpósio, em mídia eletrônica.  

12. Os trabalhos submetidos deverão ser originais e inéditos. 

 

 

 

 

 

8, 9 e 10 de junho de 2021 

 



 

Normas Para Confecção dos Resumos 

Os trabalhos enviados deverão se enquadrar em uma das seções de abrangência do Simpósio 
(Quadro 1). 

ÁREA DE CONHECIMENTO 

Seção Sigla 

Pedologia e pedometria ped 

Química e mineralogia do solo qui 

Fertilidade do solo e nutrição de plantas fer 

Física do solo, manejo e conservação do solo e da água fis 

Matéria orgânica e biologia do solo bio 

Agroecologia, educação em solos e extensão rural aee 

 

13. O resumo simples deverá ter no máximo uma página e ser preparado utilizando o modelo 
disponibilizado no site do evento. 

14. O resumo simples deverá conter TÍTULO (fonte Arial 14), autores (fonte Arial 10), afiliação dos 
autores (fonte Arial 9), PALAVRAS-CHAVE (até três), INTRODUÇÃO, MATERIAL E MÉTODOS 
(fonte Arial 10), RESULTADOS E DISCUSSÃO, CONCLUSÕES (fonte Arial 10), 
AGRADECIMENTOS (fonte Arial 10). Todo o texto deverá ser redigido em português. 

15. As configurações a serem utilizadas para o documento são: Fonte do texto Arial 10, espaçamento 
simples entre linhas, papel tamanho A4, margens superior, inferior, esquerda e direita de 2,0 cm. 
Não altere o tipo e tamanho das fontes ou espaço entre as linhas para adicionar mais texto. Da 
mesma forma, não altere o tamanho da página nem as margens e formato geral do texto. Digite o 
seu trabalho diretamente no arquivo modelo ou utilize a opção de colagem “manter apenas texto”. 
Todos os textos com esclarecimentos das normas no modelo do resumo disponibilizado deverão 
ser apagados do arquivo pelo autor antes de sua submissão. 

16. Para garantir que o nome do autor seja citado de maneira correta e uniforme, padronize a ordem 
do sobrenome e das abreviações do mesmo em todos os resumos em que participar como primeiro 
autor ou coautor. 

17. No texto, os nomes científicos devem estar em itálico. Siglas e abreviaturas, quando usadas pela 
primeira vez, devem ser precedidas do seu significado por extenso, como no exemplo: Sociedade 
Brasileira de Ciência do Solo (SBCS). 

18. As unidades utilizadas deverão ser escritas conforme o Sistema Internacional de Unidades (SI). 

19. Números até dez, devem ser escritos por extenso, a menos que sejam seguidos de alguma 
unidade de medida. 

20. A revisão linguística e o conteúdo dos trabalhos serão de responsabilidade do(s) autor(es), sendo 
o autor principal responsável pela aprovação do resumo por parte dos demais autores, antes da 
submissão ao VI SMCS. 

21. Para submissão, o arquivo deverá ser escrito em arquivo DOC e convertido para PDF. No momento 
de upload o arquivo deverá estar em uma pasta compactada zipada 

 

 



 

22. Nome do arquivo deverá conter a sigla da seção conforme indicado no Quadro 1, seguida por 
“underline” com primeiro e último nome do primeiro autor, número do trabalho do autor (1 para o 
primeiro trabalho e 2 para o segundo trabalho quando houver). Recomenda-se não utilizar 
símbolos ou caracteres especiais (ex: ç, ã, õ, α, µ, dentre outros) no nome do arquivo. Exemplo 
de identificação de um trabalho da área de manejo e conservação do solo, do autor João 
Ferreira da Silva: man_joaosilva1 

 

Normas Para Confecção do Pôster 

23. Os pôsteres deverão ser elaborados utilizando o Modelo de Pôster, disponível no site do evento. 

OBSERVAÇÕES: Não alterar o layout do modelo do pôster. Apenas inserir nos locais indicados as 
logomarcas de sua universidade (ou entidade) e do curso (ou departamento). 

24. A estrutura do pôster deverá contemplar: Título, Autores, Introdução, Material e Métodos, 
Resultados e Discussão, Conclusões e Agradecimentos (opcional). A elaboração do pôster deverá 
ser feita observados as normas (Quadro 2). 

Quadro 2. Formatação do Pôster 

Tamanho do pôster Largura de 90 cm e altura de 120 cm 

Fonte Arial 

Título Tamanho de letra: 84, negrito, centralizado e em 
caixa alta. 

Nome(s) do(s) autor(es) Tamanho de letra: 44, negrito, nome completo por 
extenso com 
iniciais em maiúsculo e centralizado. O nome do 
apresentador deve ser sublinhado. 

Afiliação Tamanho de letra: 30 e justificado 

Sub-títulos e/ou 
tópicos 

Tamanho de letra: 60, negrito, caixa alta e 
centralizado 

Área de livre texto Tamanho de letra: 44 

 

25. Verifique se o pôster está bem estruturado e não sobrecarregado. Dê preferência para a utilização 
de meios gráficos (figuras e quadros) para facilitar o entendimento. 

26.  Link do modelo de resumo: 

https://drive.google.com/file/d/1MywEIwq4GWm97fHIYEgN6zUBfJxZR40N/view?usp=sharing 

27. Link para o modelo do poster: 

https://drive.google.com/file/d/1a9YSJDwziwm2yYeHjDN97JIk9JwjkKRk/view?usp=sharing 

 

 

Dúvidas: vismcscientifica@gmail.com 
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