
 

 

 

 

AZEITECH 2022 

I SIMPÓSIO MINEIRO DE OLIVICULTURA 

EDITAL PARA SUMISSÃO DE RESUMOS 

 
 
 

Os trabalhos submetidos à Comissão Científica do I Simpósio Mineiro de 

Olivicultura serão avaliados por uma Comissão Julgadora que observará critérios 

como Mérito e Relevância.  

Os trabalhos deverão ser encaminhados na forma de RESUMO SIMPLES, 

exclusivamente por meio do sistema implantado para esta finalidade, disponibilizado 

no site www.azeitech.com.br. Outra forma de envio, como e-mail, somente será aceita em 

caso excepcional de problema técnico devidamente oficializado pela Comissão 

Científica. 

Os resumos deverão ser submetidos, impreterivelmente, até 20 de maio de 2022 às 
23he59min. Mesmo com inscrição paga, não serão aceitos resumos fora do prazo. 

 
 

Para submissão do(s) resumo(s), o autor responsável deverá cumprir os itens: 

1. Cadastrar-se no sistema por meio do site www.azeitech.com.br. 

2. Efetuar a inscrição no I Simpósio Mineiro de Olivicultura. 

3. Efetuar o pagamento do valor de R$25,00 (vinte e cinco reais) referente à 

submissão de Resumos. Uma única inscrição dará direito ao autor de enviar, no 

máximo, 2 (dois) resumos como primeiro autor, não havendo limitações quanto a 

sua participação como co-autor. 

4. Após confirmação do pagamento, efetuar a submissão do resumo na aba 
“Trabalhos”. 

5. O certificado da apresentação do(s) trabalho(s) será emitido em nome de todos os 

autores originalmente submetidos. Não haverá possibilidade de inserção de co-

autores após a submissão. 

6. Os resumos não deverão apresentar sobreposição de assuntos, resultados, 

discussões e outros que caracterizem duplicidade de publicação. Neste caso, a 

Comissão Científica poderá desclassificá-los. Somente serão avaliados os resumos 

oriundos de trabalhos com dados experimentais inéditos. Ao se cadastrar no 

sistema, se inscrever e submeter o(s) resumo(s), automaticamente os autores 

estarão assumindo este compromisso.Não serão aceitos trabalhos de revisão. 

http://www.azeitech.com.br/
http://www.azeitech.com.br/


 

 

ESTRUTURA DO RESUMO SIMPLES PARA SUBMISSÃO 

1. Serão aceitos apenas resumos de trabalhos científicos relacionados à olivicultura 
nas linhas temáticas: Olivicultura, Azeite, Azeitona e Subprodutos. 

2. Deverá seguir um padrão definido (modelo anexo) e ser feito em um único parágrafo, 
mínimo 250 palavras e no máximo 350. Atenção: O Resumo Simples não comporta 
referências, tabelas, quadros, gráficos e ilustrações. 

3. Título:  deve  ser  claro,  conciso  e  indicar  a  ideia  central  do  trabalho.  Se  houver 
subtítulo,  deverá  ser  separado  por  dois  pontos.  Juntos, o título e o subtítulo 
devem conter no máximo 90 caracteres. Deve-se  evitar  nomes  científicos, 
abreviaturas, parênteses e fórmulas que dificultem a sua compreensão. 

4. Autor(es): máximo 6 autores. Nome completo com entrada pelo primeiro nome, 
acrescido de numeração sobreposta para identificação. Os nomes dos autores 
devem ser grafados em minúsculo com iniciais maiúsculas, em itálico, separados por 
vírgulas e centralizados. Exemplo: Autor1, Autor2, Autor3, Autor4, Autor5, Autor6. 

5. Identificação do(s) autor(es): usar número sobrescrito, seguido da identificação 
profissional (Ex. Eng. Agrônomo) sendo facultado a inserção da sigla da instituição 
em que trabalha e o e-mail do autor principal. Para demais coautores não é 
necessário o e-mail. A identificação deve ser grafada em minúsculas com as iniciais 
maiúsculas e maiúsculas para as siglas, separado por ponto e vírgula entre as 
informações sobre os autores. A identificação deve ficar centralizada. Exemplo: 
1Eng. Agrônomo, UFLA, e-mail; 2Pesq. EPAMIG Sede; 3Eng. Químico, MAPA; 4Pesq. 
EPAMIG Sul; 5Bolsista CNPq. 

6. Formatação: deve ser enviado no programa Word, página formato A4, fonte Arial, 
tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5, parágrafo justificado, com margens 
padrão normal. O Resumo Simples deve ser composto de uma sequência de frases 
concisas e afirmativas. Não escrever em tópicos. Deve apresentar de forma clara, o 
objetivo da pesquisa, a metodologia utilizada, resultados e conclusão. Deve-se usar 
o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. Evitar símbolos e contrações 
que não sejam de uso corrente. Não usar fórmulas, equações, diagramas etc. que 
não sejam absolutamente necessários; quando seu emprego for imprescindível, 
defini-los na primeira vez que aparecerem no texto; 

7. Palavras-chave: logo após o resumo, inserir no mínimo três e no máximo cinco 
palavras ou expressões que representem o conteúdo do resumo, com iniciais 
maiúsculas e separadas por ponto. Não devem ser utilizadas palavras já contidas no 
título do trabalho e expressões com mais de três palavras; 

8. Apoio: colocar somente as siglas das instituições que participaram com concessão 
da bolsa, financiamento e/ou promoção de projeto de pesquisa. Exemplo: Apoio: 
FAPEMIG, CNPq, FINEP etc. 

9. O autor responsável pela submissão do Resumo deverá se comprometer a 
apresentá-lo de forma oral caso seja selecionado para apresentação ao vivo, de 
forma virtual, durante o Simpósio, ou caso seja selecionado para apresentação em 
formato de Pitch, devendo entregar a gravação até o dia 02/06/2022. Ou o autor 
poderá indicar um dos outros autores para que faça a apresentação oral. 

  



 

 

O que não deve conter o Resumo Simples:  
a) mais de um parágrafo;  
b) frases longas e desconexas;  
c) uso de gírias ou palavras coloquiais;  
d) abreviações sem esclarecimento;  
e) plágio de outros autores;  
f) frases dúbias ou insegurança perceptível;  
g) erros ortográficos;  
h) ilustrações (fotos, esquemas, desenhos etc.), tabelas e gráficos. 

 

AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

A Comissão Científica se dedicará à avaliar o mérito e a relevância do trabalho, 

verificando se o trabalho se adequa às normas descritas neste documento, não 

havendo tempo para retornar os trabalhos para que os autores façam sucessivas 

correções de formatação e erros ortográficos, por exemplo. Nesse sent ido,  os 

trabalhos fora de padrão ou tecnicamente comprometidos por esses erros serão 

rejeitados pela Comissão Científica. Por isso, recomenda-se aos autores uma revisão 

criteriosa dos trabalhos. Caso haja alguma solicitação de correção, essa deve ser 

devolvida no máximo(3)três dias após solicitada ou o trabalho será rejeitado. 

A Comissão Científica se reserva no direito de manter o sigilo em todo o 

processo de avaliação dos resumos, que serão encaminhados pela Comissão 

Científica aos revisores cadastrados e identificados pela própria Comissão, sem a lista 

dos autores e suas respectivas informações (avaliação cega). Da mesma forma que os 

revisores não terão acesso aos nomes dos autores, os autores não terão acesso aos 

nomes dos revisores. O(a)autor(a) responsável pela submissão deverá consultar a 

relação final dos trabalhosaceitosno site www.azeitech.com.br a partir de27/05/2022. 

 
APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 
 

Todos os resumos aprovados comporão o Anais a ser publicado em formato 

digital no site da EPAMIG. 

Três trabalhos serão selecionados para apresentação ao vivo (slidepadrão) 

durante o evento, com tempo máximo de 10minutos. E sete trabalhos serão 

selecionados para apresentação em formato de Pitch (vídeo de 3 minutos) que ficará 

disponível no site do evento. Todas as apresentações poderão ficar disponíveis e 

serem compartilhas em outras páginas da Epamig como site, YouTube e redes 

sociais, a critério da assessoria de comunicação da empresa. 

Os autores selecionados para apresentação ao vivo ou em formato de Pitch 

serão comunicados pela comissão organizadora até o dia 27/05/2022, quando 

http://www.azeitech.com.br/


 

 

receberão mais informações sobre essa apresentação oral (ao vivo ou gravada). No 

caso das sete apresentações gravadas em formato de Pitch (vídeo de 3 minutos), os 

autores deverão entregar esses vídeos para a organização do evento até o dia 

02/06/2022. 

 

ATENÇÃO 

É condição obrigatória para a apresentação dos trabalhos que, o autor 

apresentador esteja devidamente inscrito no evento e credenciado, tenha internet de 

boa qualidade à disposição e se comprometa a estar presente no dia e horário 

programados para a respectiva sessão, evitando-se assim, transtornos em relação à 

programação do painel científico. 

Datas e horários para a apresentação dos trabalhos poderão ser consultados no 

site do evento. 

Para todos os resumos aprovados para o Anais do I Simpósio Mineiro de 

Olivicultura, os autores receberão certificado de publicação de Resumo Simples em 

Anais, sendo que os trabalhos selecionados para a apresentação ao vivo e para a 

apresentação em formato de Pitch, os autores apresentadores receberão ainda um 

certificado de apresentação oral. 


