
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

62º CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDANTES DE AGRONOMIA - CONEA 

XXIV – CONGRESSO LATINO AMERICANO E CARIBENHO DE ENTIDADES ESTUDANTIS DA 

AGRONOMIA - CLACEEA. 

EDITAL DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS DO IV - SEMINÁRIO CIENTÍFICO DA 

AGRONOMIA – SEMCA 

A Comissão Organizadora do 62º Congresso Nacional dos Estudantes de Agronomia - CONEA e 

XXIV – Congresso Latino Americano e Caribenho de Entidades Estudantis da Agronomia - 

CLACEEA torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas relativas à participação de 

estudantes de Graduação e Pós-Graduação para apresentação de trabalhos nos 62º CONEA e no 

XXIV CLACEEA – "Educação popular e soberania dos povos: Internacionalizando saberes e 

unificando lutas na América Latina e Caribe." a ser realizado no período de 15 a 22 de setembro 

de 2019, no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Alagoas. 

1. OBJETIVOS 
 

A Comissão Organizadora dos 62º CONEA e do XXIV CLACEEA promoverá uma reflexão sobre a 

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

desenvolvimento da Agronomia e das Ciencias Agrarias na America Latina e Caribe, 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 técnicos e docentes, além dos discentes regulamente matriculados nos 

cursos de Nível Técnico, Graduação e Pós-graduação em qualquer Instituição de Ensino. 
 

TEOR DOS TRABALHOS 
 

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

62º CONEA e no XXIV CLACEEA. 
 

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

seguintes grupos: 
 

 Eixo 1 – Políticas Públicas para o Campo e Reforma Agrária; 

 Eixo 2 – Desenvolvimento Rural, Territorial e Regional; 

 Eixo 3 – Extensão Rural; 

 Eixo 4 – Sistemas Agroalimentares e Cadeias Agroindustriais; 



 Eixo 5 – Agropecuária, 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 – Educaçao/ Saude no campo e na cidade 

 Eixo 11 – Inovaçao e Tecnologia no Campo 

 Eixo 12 – Mulheres, Juventude e Agroecologia 

 Eixo 13 - Relato de Experiencia 

 Eixo 14 – Internacionalizaçao, Articulaçoes Estudantis e Movimentos Sociais 

 
3. APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

 

Haverá a disponibilidade de pôsters e roda de diálogos para a apresentação dos trabalhos, 

ficando a critério do autor escolher a modalidade a qual deseja apresentar: 
 

Apresentação em pôsters: 
 

 Na apresentação em pôsters (banner), será disponibilizado o modelo padrão de Banners 

do evento, encontrado em anexo no site do Encontro (https://www.62conea.com.br); 

 Tempo máximo de apresentação será de 50 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. 

Apresentação em rodas de diálogos: 

 Na apresentação em rodas de diálogos, será disponibilizado um video auto explicativo 

de como funciona o modelo de apresentação, encontrado em anexo no site do Encontro 

(https://www.62conea.com.br); 

 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: 0,80m x 1,20m. Em hipótese alguma a largura poderá ultrapassar 

1,20m, pois significa entrar no espaço do painel do vizinho; 

 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 
 

4. SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 
 

Para a submissão do trabalho, o autor deverá enviar o resumo expandido para o endereço 

eletrônico (cientifico.62conea@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), área temática e Instituição de ensino e campus ou 

unidade academica de origem. 
 

O trabalho completo 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). 
 

 Os trabalhos devem ser escritos conforme as orientações descritas no modelo 

disponibilizado no site pela organização do evento, sendo trabalhos submetidos fora dos 

padrões exigidos pelo mesmo serão eliminados automaticamente; 

 Resumo expandido com tamanho mínimo de 3 páginas e máximo de 6 páginas em 

espaçamento simples, incluindo tabelas, figuras e bibliografia; 

 No ato da submissão deve-se ser enviado dois arquivos em formato Word (um sem o 

nome dos autores e filiação e outro deve estar com nomes e a filiação). 

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

 Cada estudante só poderá apresentar dois trabalhos; 

 Cada trabalho poderá ter no máximo 7 coautores e 1 autor principal totalizando 8 nomes 

por trabalho. 

 Cada pessoa poderá ser autor ou coautor de no maximo 4 trabalhos. 

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 

na Revista Craibeiras de Agroecologia, podendo também ocorrer a parceria do eventos com 

outras revistas cientificas a ser divulgadas posteriormente. 
 

5. 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. 

 
6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 



 Não haverá isenção para os autores dos trabalhos homologados; 

 Será cobrado uma taxa de R$ 30,00 por apresentador (fora o valor da inscrição do 

mesmo). 

 O trabalho só poderá ser apresentado e posteriomente públicado apenas com a 

comprovação da inscrição e pagamento do apresentador. 

 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. 

 Para apresentar trabalho um dos autores ou co-autor deve está inscrito no 62º 

Congresso Nacional Dos Estudantes de Agronomia – CONEA e no XXIV – Congresso 

Latino Americano E Caribenho de Entidades Estudantis Da Agronomia - CLACEEA, 

acessar o site www.62conea.com.br; 
 

Segue o Cronograma dos Trabalhos Científicos do 62º CONEA e do XXIV CLACEEA: 

 
CRONOGRAMA 

Lançamento do Edital 15/03/2019 

Inscrição dos trabalhos 15/03/2019 a 10/08/2019 

Divulgação dos trabalhos submetidos 12/08/2019 

Análise dos trabalhos submetidos 15/03/2019 a 20/08/2019 

Divulgação dos trabalhos homologados 22/08/2019 

Apresentação dos trabalhos 17/09/2019 

Divulgação dos melhores trabalhos 22/09/2019 

Emissão de Certificados 22/10/2019 

*Cronograma sujeito a alterações 
 

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 grupos: 
 

 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. 

http://www.seer.ufal.br/index.php/revistacienciaagricola
http://www.seer.ufal.br/index.php/revistacienciaagricola


2. Os Artigos aceitos serão publicados no fluxo normal da Revista. 
 

3. Os Autores dos Artigos Científicos poderão apresentar seus trabalhos no 62º CONEA e no XXIV 

CLACEEA em forma de Resumo Expandido seguindo o Cronograma e as Regras deste Edital. 

 
 

Rio Largo, 15 de Março de 2019. 

Atenciosamente, 

 
 
 
 

Comissão Organizadora do 62º Congresso Nacional Dos Estudantes de Agronomia – CONEA e 

do XXIV – Congresso Latino Americano e Caribenho De Entidades Estudantis da Agronomia - 

CLACEEA 
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