Instruções para envio de Resumo
Período de envio 15/08/2014 a 15/10/2014
Os resumos submetidos serão apresentados somente sob a forma de
painéis.
Será permitido o envio de apenas (01) um Resumo por inscrição. Um
único estudante ou pesquisador poderá ser co-autor de diversos
resumos, uma vez que os resumos sejam inscritos sob o nome de outros
autores.
O envio do resumo representa um compromisso definido do(s) autor
(es) em apresentar o trabalho, se aceito, durante o Encontro. A
inscrição do resumo não será homologada sem o pagamento da taxa de
inscrição.
Todos os resumos serão analisados por uma Comissão Científica
indicada pela Comissão Organizadora. Compete aos membros da
Comissão e aos revisores por ela indicados o direito de avaliar e
selecionar os trabalhos a serem apresentados, recusando aqueles que
não estiverem de acordo com as normas do Encontro, especificadas nos
itens abaixo.
O envio do resumo deverá ser feito exclusivamente via e-mail
gmpuenf@gmail.com

IMPORTANTE:
1) Não devem ser enviados mais de um resumo baseado em um mesmo
trabalho de investigação. A “pulverização” de resultados em
diferentes resumos, com primeiros autores diferentes, não será aceita.
A Comissão de Avaliação de Resumos estará trabalhando com rigor nas
avaliações, garantindo o controle do número e qualidade dos resumos a
serem aprovados para apresentação como painéis no Encontro.
2) Resumos já apresentados em outros eventos não serão aceitos para
apresentação durante o II EGMP do RJ.

Normas para Preparação do Resumo
Serão aceitos resumos redigidos em inglês ou espanhol.
O Resumo deve conter o título do trabalho destacado em negrito. Letras
maiúsculas apenas para a primeira letra da primeira palavra e nomes
próprios ou para designar o gênero em nomenclatura científica. Os autores
devem vir citados logo abaixo do título, e as afiliações numeradas e
descritas logo a seguir.
O corpo do Resumo deve ser um texto corrido (sem parágrafo), escrito em
letra Arial Narrow, fonte 12, contendo informações sobre a justificativa do
trabalho, os objetivos, os materiais e métodos, resultados e conclusões. É
recomendável, sempre que possível, a inclusão do tamanho amostral e dados
quantitativos (número de amostras, média e desvio padrão ou erro padrão, %
do controle, etc) que permitam o entendimento do trabalho pelo leitor.
Não devem ser feitas citações bibliográficas.
Não se deve colocar agradecimento. Podem-se mencionar apenas as agências
financiadoras das pesquisas no item Apoio financeiro.
Veja o modelo de resumo logo abaixo.

Modelo de resumo a ser apresentado no II Encontro de Genética e Melhoramento de
Plantas do Rio de Janeiro
Nome completo do primeiro autor1, Nome completo do segundo autor2, Nome completo do
enésimo autorn
1Instituição

do primeiro autor, 2Instituição do segundo autor, nInstituição do enésimo
autor. E-mail: escrever o e-mail para autor de contato.
Devem ser relacionados os fundamentos e os objetivos para execução do trabalho. Breve
descrição dos materiais e métodos. Métodos e resultados podem ser apresentados
separadamente ou agrupados. Não se esqueça de colocar unidades de medidas. Quando forem
apresentados resultados que necessitem ser acompanhados de medidas de variância (desvio
padrão, erro padrão, etc), não se esqueça de mencionar o tamanho da amostra. Poderão ser
apresentados dados completos, parciais ou preliminares, ou ainda resumos dos projetos de
pesquisa de dissertações e teses. O resumo deve preferencialmente ser finalizado com uma
conclusão. A conclusão tem que necessariamente estar embasada nos resultados apresentados.
Apoio financeiro: se o projeto tiver apoio do CNPq, Capes, etc, deve ser mencionado na
última linha.
• Os resumos que ultrapassarem esse o limite de 500 palavras ou que forem
enviados em formato diferente do determinado serão automaticamente
rejeitados pelo sistema.

• O material a ser apresentado no painel durante o Congresso deve ser
substancialmente semelhante àquele descrito no resumo. Em particular, o
título, autores e conteúdo científico devem ser idênticos aos do resumo
aprovado.
•

Os

resumos

enviados

serão

classificados

nas

seguintes

áreas:

ÁREAS
x
x
x
x

Melhoramento de Plantas
Recursos Genéticos Vegetais
Marcadores Moleculares
Citogenética

x Biologia Celular
x Outra:

____________________________________________________

Os painéis deverão ficar expostos durante todo o período do evento de
modo a permitir uma ampla visitação por parte dos interessados.

