
TEMA:  

Os desafios da nutrição de plantas e fertilidade em solos do 

Cerrado 

 

NORMAS PARA O RESUMO 

 

 Os resumos serão aceitos nas seguintes áreas de conhecimento: 

o Dinâmica da matéria orgânica do solo 

o Química, fertilidade e poluição do solo 

o Microbiologia e bioquímica do solo 

o Conservação e qualidade do solo 

o Física do Solo 

o Adubação e nutrição de plantas 

 Cada autor poderá submeter até dois resumos como autor principal  

 TÍTULO 

Times New Roman, tamanho 14, centralizado, negrito, espaçamento simples; 

 AUTORES: 

Máximo 5 autores por resumo; 

Nomes: Times New Roman, tamanho 12, centralizado, negrito, espaçamento simples, 

espaçamento antes e após parágrafo; 

Informação dos autores: Times New Roman, tamanho 10, centralizado, espaçamento 

simples, espaçamento antes e após parágrafo. Deve ser informado a instituição, e o e-mail 

de cada autor. Apresentar o e-mail apenas do autor responsável. 

 CORPO DO RESUMO – 1 página 

O resumo deverá conter uma breve introdução, material e métodos, resultados e 

discussão, conclusão e referência bibliográfica. 

O texto deve ser redigido folha A4, margem superior 3,0 cm, margem esquerda, direita e 

inferior de 2,0 cm em Times New Roman, tamanho 11, justificado, espaçamento simples, 

coluna dupla (utilizar modelo disponível). 

Os subtítulos deverem ser em Times New Roman, tamanho 12, centralizado, espaçamento 

simples com espaço entre parágrafo superior e inferior, com espaçamento superior e 

inferior de parágrafo. 



As tabelas devem manter o padrão ao longo do texto, e não devem conter linhas na 

vertical, devem ser ajustadas à largura da coluna, mesmo número de casas decimais em 

todos os dados apresentados e com unidade acima dos valores. Devem ser apresentadas 

em formato do Word, não sendo aceitas como figuras. O título de tabelas e figuras devem 

ser letra tamanho 10. As figuras devem ser com resolução de 600 dpi. 

A introdução deverá abordar brevemente a contextualização sobre o tema escolhido de 

maneira geral, clara e objetiva. Ao final da introdução deverá ser acrescentado o objetivo 

do trabalho. 

O material e métodos deverá conter informações sobre o experimento, metodologia, 

delineamento experimental e estatística. 

Os resultados e discussão devem conter a argumentação dos dados analisados ao longo 

do experimento com auxílio de figuras (gráficos) e tabelas se necessário. 

As referências bibliográficas devem seguir a norma NBR 6023. 

A conclusão deverá ser sucinta e relacionada à hipótese do trabalho e deve estar 

relacionada diretamente aos objetivos do trabalho.  

 O não cumprimento das normas resultará em rejeição do trabalho pelo comitê 

cientifico do evento. 

 Datas 

Início da submissão: 01/03/2020 

Finalização da submissão: 01/04/2020 

Primeiro parecer: 12/04/2020 

Parecer final: 26/04/2020 

 E-mail para submissão dos trabalhos: simposiosc@gmail.com 

 


