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O tema central do evento é “Agroindustrialização nos Agronegócios”. As linhas de 

pesquisa do Programa de Pós-graduação em Agronegócios da UFSM - Campus Palmeira das 

Missões são: arranjos organizacionais e competitividade nos agronegócios e gestão de sistema 

de produção agroindustrial. 

 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES:  

 

PREPARAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

Os trabalhos devem abordar necessariamente as questões relacionadas à uma das 

seguintes linhas de pesquisa: agroindustrialização nos agronegócios; agroindustrialização e 

sustentabilidade; e agroindustrialização e mercados. Os trabalhos devem ser baseados em 

pesquisas e/ou extensão originais, não sendo previamente publicados ou aceitos para 

publicação. 

 

MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO 

 

Há duas modalidades de participação no V Colóquio e I Colóquio Internacional de 

Pesquisas em Agronegócios: ouvinte e apresentador. 

1) Ouvinte: A inscrição para ouvinte está disponibilizada no link: 

https://forms.gle/7yrrkrXKf2te32xt9 ; 

2) Apresentador: As apresentações serão destinadas à alunos de graduação e pós-

graduação que está disponibilizado no link 

https://forms.gle/Qx3rCjMiUNAwWmh48  

 

Obs.: A inscrição realizada na modalidade apresentador não garante o recebimento 

do certificado como ouvinte. Para receber os dois certificados é necessário realizar 

as duas inscrições. 

 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS: 

 

1) O início da submissão dos trabalhos será realizado via Formulário do Google ( 

https://forms.gle/Qx3rCjMiUNAwWmh48 ), a partir do dia 26/09/2022 e prazo final 

para submissão dos trabalhos será 20/11/2022; 

2) Para submissão de trabalhos os autores devem estar devidamente inscritos no evento; 

3) O limite de envios de trabalhos (resumos expandidos) é de no máximo 4 (quatro) por 

autor; 

4) A contagem do número de trabalhos não distingue autoria de coautoria e cada trabalho 

poderá ter no máximo 5 (cinco) autores;  

5) A versão enviada será definitiva, não sendo permitida a substituição do trabalho em 

nenhuma hipótese. Portanto, solicitamos o máximo cuidado e atenção durante a 

elaboração do texto, pois mesmo pequenas falhas poderão inviabilizar a aceitação do 

trabalho; 

6) É responsabilidade dos autores enviar o trabalho dentro das normas ortográficas 

brasileiras, em vigor; 

7) É proibida a inclusão/exclusão/alteração de autores ou a ordem de autoria após a 

submissão do trabalho; 

https://forms.gle/7yrrkrXKf2te32xt9
https://forms.gle/Qx3rCjMiUNAwWmh48
https://forms.gle/Qx3rCjMiUNAwWmh48


 

 

V COLÓQUIO NACIONAL E I INTERNACIONAL DE PESQUISAS EM AGRONEGÓCIOS, 2022, Palmeira das 

Missões-RS, 2022 

V COLÓQUIO NACIONAL E I INTERNACIONAL DE 

PESQUISAS EM AGRONEGÓCIOS 

 

 

 

 

8) Deverá ser enviado dois arquivos no momento da inscrição sendo: Um arquivo 

submetido em formato PDF SEM a identificação dos autores e um outro arquivo 

contendo o trabalho completo COM a identificação dos autores, filiação institucional e 

demais informações que possibilitem a(s) identificação(ões) da(s) autoria(s) e será 

usado para posterior publicação do trabalho, caso seja aprovado; 

9) Resumos já publicados em outros eventos, quer sejam expandidos ou não, não serão 

aprovados. 

 

MODELO DO RESUMO 

 

Este modelo estabelece os itens para a formatação do trabalho de acordo com as normas deste 

Colóquio, deste modo, deve ser considerado como referência para a confecção do seu trabalho.  

 

• Escopo: Somente serão aceitos resumos com foco em pesquisas no âmbito do 

Agronegócio; 

• Arquivo PDF: os resumos expandidos em PDF terão, no máximo 5 páginas. Resumos 

com mais páginas serão recusados; 

• Idioma: o idioma oficial do V Colóquio Nacional e I Internacional é o português. 

Porém, cada trabalho deverá conter título, resumo e palavra-chave em português; 

 

ESTRUTURA DO RESUMO EXPANDIDO 

 

• O texto do documento deve ser formatado no tamanho A4 (29,7cm x 21 cm), as margens 

superior e esquerda devem ter 3 cm e as margens inferior e direita devem ter 2 cm. 

• Todas as seções serão escritas em Times New Roman, 12, espaçamento entre linhas de 

1,5 e alinhamento justificado, com exceção do título que terá tamanho 14 e resumo com 

fonte 12. 

• Sua extensão é de até cinco laudas, contemplando as seções solicitada a abaixo, 

respeitando os espaços entre linha de 1,5 cm em branco.  

• O resumo expandido deverá ser dividido em seções, em negrito, seguindo a ordem: 

Título, Resumo, Palavra-chave, Introdução, Materiais e Métodos, Resultados e 

discussão, Considerações finais, Referências; 

• Autores: Recomenda-se até 5 autores. A primeira letra de cada nome deve ser 

maiúscula. Deve ser listado com o nome completo dos autores. E, posteriormente 

informar o endereço eletrônico de todos os autores do trabalho com as devidas filiações 

no rodapé do arquivo; 

• Título: Recomenda-se conter, no máximo, 130 caracteres (incluindo espaços). Devem 

ser digitados em letra maiúscula, negrito e centralizado. Vale ressaltar, que o título não 

deve conter ponto final. Deixar uma linha em branco após o título; 

• Resumo: Deve conter, no máximo, 250 caracteres (incluindo espaços). Redigir o 

resumo de forma direta e no pretérito perfeito. É importante que sejam informativos. 

Deverá apresentar introdução, objetivos, metodologia utilizada, os processos avaliativos 

e as considerações finais. O texto deve ser justificado e digitado em um parágrafo único 

e em espaço simples; 

• Palavra-chave: Deve conter até 3 palavras-chave. É preciso ser apresentada em ordem 

alfabética, separadas por vírgulas. Digitá-las com letras minúsculas, e com alinhamento 

justificado. Não deve conter ponto final. Não utilizar termos que estão no título, pois 

podem serem automaticamente indexados; 
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• Introdução: Apresentar rápido histórico do tema, enfatizar os motivos da pesquisa e 

finalizar apresentando os objetivos do trabalho; 

• Material e Métodos: Devem ser descritos, de forma objetiva, sobre como o trabalho 

foi realizado, tais como: i) técnicas de coleta de dados, procedimentos de análise e/ou 

modalidade de pesquisa; 

• Resultados e Discussão: Destacar os principais resultados obtidas pela pesquisa e as 

reflexões decorrentes junto a bibliografia disponível; 

• Considerações Finais (Conclusões): Não utilizar esta seção para sumarizar os 

resultados que já foram mencionados no resumo, mas destacar o progresso e as 

aplicações que o trabalho propicia. Enfatizar as limitações que persistem, apresentando, 

quando apropriado, sugestões para trabalhos futuros. 

 

Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail: coloquioppgagr@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


