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CONVOCAÇÃO 

 

O Comitê organizador da XXV Reunião do Grupo Técnico em Forrageiras do Cone Sul-Grupo 

Campos, convoca aos interessados em apresentar trabalhos para a próxima reunião do Grupo 

que será realizada entre o 01 e 03 de outubro de 2019 em Santa Maria, RS, Brasil. A reunião terá 

como temática: "Pastagens naturais e serviços ecossistêmicos: Como construir estratégias 

de preservação da multifuncionalidade dos ecossistemas pastoris do Cone Sul?"  

 

DATA PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

Os mesmos deverão ser enviados em arquivo Word para o e-mail: 

grupocampos2019@gmail.com 

Todos os trabalhos aceitos deverão ser apresentados em forma de pôster. A data limite para a 

submissão dos trabalhos é 15 de julho de 2019.  

 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

- TÍTULO DO TRABALHO: em espanhol ou português, letra Times New Roman – 14, em 

negrito.  

- AUTORES: sobrenomes e nomes, letra Times New Roman – 12, regular. Autor de 

correspondência assinalado com um asterisco (ex. MARTINEZ, A.; PERES, J.*) e hiperlink para 

o e-mail de contato. No caso em que os autores pertençam a mais de uma instituição, as mesmas 

deverão ser numeradas com fonte Times New Roman – 12 sobrescrito, imediatamente após o 

nome cada autor. O número, nome completo de cada instituição e endereço da mesma, deverão 

ser incluídos com fonte Times New Roman – 11, em itálico.  

- TEXTO DO RESUMO: O texto do resumo deverá estar em um único parágrafo e deverá ser 

apresentado em formato A4, deixando uma margem superior e esquerda de 3.0 cm, enquanto 

que a inferior e lateral direita de 2.5 cm, com um máximo de 250 palavras, em espaçamento 

simples com fonte Times New Roman, tamanho 11.  

O trabalho completo poderá ser escrito em espanhol ou português, com no máximo duas páginas, 

em formato de A4 incluindo texto e até duas figuras (tabelas e/ou gráficos). O texto deve ser 

escrito com espaçamento simples com fonte Times New Roman, tamanho 11. O trabalho deve 

ter um resumo (acima), palavras-chave (máximo de 5 palavras), introdução, materiais e métodos, 

resultados e discussão, conclusões e referências bibliográficas. As tabelas e figuras devem ser 

colocadas no corpo do texto para o propósito de sua localização. Contudo, as tabelas e figuras 

devem ser simultaneamente enviadas em arquivos separados (Excel, Word, etc.). 

As referências bibliográficas devem estar claramente apresentadas no texto e em ordem 

alfabética na seção correspondente. 

 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE POSTERS  

O formato dos pôsteres deve ser ajustado para 0,8 m de largura x 1,2 m de altura. Eles deverão 

ser apresentados nos horários que serão comunicados na programação final.  
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