O comitê científico do III ENCONTRO DE AQUICULTURA DO OESTE DO PARÁ torna
pública as regras para submissão de trabalhos científicos ao evento:
1. Serão aceitos trabalhos científicos em todas as áreas do conhecimento relacionadas a aquicultura.
2. As submissões dos trabalhos devem seguir as normas e modelos disponíveis e realizadas pelo
site até o dia 28/10.
3. Os trabalhos poderão ser submetidos sob a forma de resumo simples ou resumo expandido
(modelos disponibilizados no site).
4. Os cinco melhores trabalhos submetidos na forma de resumo expandido serão selecionados para
publicação na revista Agroecossistemas – RASGROS. A seleção será realizada por meio de
avaliação do trabalho escrito e apresentação durante o evento.
5. Os trabalhos submetidos serão avaliados por uma comissão técnica científica composta por
professores e pesquisadores das áreas de aquicultura.
6. Os trabalhos selecionados serão apresentados sob a forma de Pôster ou Oral. Caberá ao Comitê
Científico definir se a apresentação do trabalho selecionado será sob a forma de Pôster ou Oral.
7. Para a apresentação oral do trabalho, o participante terá um tempo de 10 minutos para apresentar
o trabalho e 5 minutos para responder os questionamentos e/ou perguntas.
8.

Os autores do trabalho poderão utilizar recursos áudio visuais para a apresentação oral.

9. Os autores do trabalho deverão entregar o arquivo referentes ao trabalho à comissão
organizadora com, no mínimo, 1 hora de antecedência à sua apresentação.
10. Os autores do trabalho serão os únicos responsáveis pela dinâmica de apresentação e não
poderão ultrapassar o tempo estipulado.
11. Os pôsteres devem ser autoexplicativos e conter o menor volume de texto possível, sendo
permitido o uso de recursos visuais, como figuras, tabelas, quadros, etc.
12. As dimensões e a formatação do pôster devem ser as seguintes:
(a) Altura de 120 cm e largura de 90 cm;
(b) Título em destaque no topo do trabalho;
(c) Abaixo do título, nome dos autores e filiação institucional à qual os autores estão
vinculados;
(d) O nome do autor que irá apresentar o trabalho deve ser sublinhado;
(e) Incluir os seguintes itens: Introdução, Material e Métodos, Resultados e Discussão,
Conclusões e Referência;
(f) No dia da apresentação, um dos autores deverá estar ao lado do pôster, para prestar
esclarecimentos aos demais participantes e, também, para que possa ser avaliado pela
Comissão Avaliadora.
12. Para a inclusão dos trabalhos nos anais é obrigatório que os trabalhos sejam avaliados durante o
evento ou sob a forma de pôster ou apresentação oral.
13. Os trabalhos aceitos serão divulgados no site até dia 08/11.
14. A inscrição do trabalho implica na concordância pelos autores com as normas descritas neste
documento.
15. Cada participante poderá ser primeiro autor em até três trabalhos e não haverá limite de trabalho
como coautor. No caso de autores discentes é obrigatória a participação de um orientador no
desenvolvimento do trabalho.
16. Os conteúdos dos trabalhos submetidos serão de responsabilidade dos autores.

