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Normas para submissão de trabalhos na Sessão de Pôster 

 
Objetivo da Sessão: apresentar tecnologias e práticas sustentáveis para o agronegócio 
caju. 
 
1- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DA SESSÃO DE POSTER  

A Comissão será formada por um presidente e três membros a serem definidos pelo 
Instituto Caju Brasil. 

 
2- EIXOS TEMÁTICOS 

Os trabalhos deverão estar relacionados aos seguintes eixos temáticos: 

-Tecnologias para o sistema de produção sustentável do cajueiro 

• Melhoramento genético do cajueiro 

• Manejo integrado de pragas e doenças do cajueiro 

-Industrialização do caju (castanha e pedúnculo) 

-Avaliação e equidade econômico-financeira e social do cajueiro 

 
3- CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

-Relevância (contribuição ao conhecimento existente) 

-Consistência do objeto abordado e sua relação com o tema e/ou suas dimensões 

-Características do resumo submetido no que se refere à organização, capacidade de 
síntese e clareza da apresentação. 

 
4- INSTRUÇÕES PARA A PREPARAÇÃO DO RESUMO PARA AVALIAÇÃO E 

APRESENTAÇÃO DO POSTER 

-O texto do resumo não deve exceder 2.400 caracteres, espaçamento simples (fonte Arial 
12) 

-O resumo deve ser objetivo, conciso e apresentar as informações essenciais em suas 
diferentes sessões. *(Sessões Sugeridas: introdução, objetivos, método, resultados e 
conclusão); 

-O conteúdo do resumo deve estar relacionado ao tópico escolhido; 

- Não será permitida a utilização de gráficos ou tabelas. Estes recursos devem aparecer 
somente no Pôster a ser apresentado depois de selecionado; 

- É necessário apresentar resultados no texto do resumo (Afirmações como: "resultados 
serão apresentados" e ou "dados serão analisados" não serão considerados, e neste caso 
o resumo será excluído); 

-A data limite para o envio dos resumos será dia 06/05/2020. 
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5- INSTRUÇÕES AOS AUTORES DOS PÔSTERES ACEITOS PARA 
APRESENTAÇÃO. 

-Não serão aceitos trabalhos enviados via correios ou e-mail. Utilize somente o sistema 
eletrônico para o envio dos trabalhos através do e-mail icajubrasil@gmail.com; 

-Será enviado apenas 01 (um) certificado eletrônico por trabalho apresentado, com o 
nome de todos os autores. Os nomes serão impressos assim como foram informados no 
momento da submissão e serão enviados apenas ao autor principal; 

-A apresentação do trabalho será através do pôster. Alguns pôsteres serão selecionados 
para apresentação oral; 

-A Comissão de Seleção de Trabalhos é soberana no direito de selecionar, avaliar, aceitar 
ou recusar trabalhos para apresentação; 

-Modificações no conteúdo do trabalho, nomes de coautores, apresentadores e autores 
deverão ser realizadas durante o prazo de inscrição do trabalho através do sistema de 
submissão. A organização do evento não se responsabiliza por erros desta categoria, 
salvo por problemas no sistema de submissão, com prévia comunicação à organização 
do evento; 

 
Elaboração do Poster em POWER POINT (ver modelo em arquivo ppt): 

• Salve o arquivo em JPEG ou TIFF e nos envie uma das duas versões. Importante: o 
arquivo não pode ultrapassar 10 Mb. 

• No arquivo salvo em JPEG, certifique-se de que as dimensões/resolução estejam em 
1080×1920 pixels e que o arquivo não esteja superior a 10 Mb. 

 

Contato: icajubrasil@gmail.com 
 


