
Normas para preparo e envio de resumo para o XXVIII Congresso da Pós-
graduação da UFLA - 2019

Poderão submeter trabalhos científicos, de acordo com o formato estabelecido
por  cada  Programa  de  Pós-graduação  (Tabela  1),  apenas  os  discentes
regularmente  matriculados  nos  Programas  Acadêmicos  ou  Profissionais,
pesquisadores  de  Pós-doutorado  e  residentes  em  Medicina  Veterinária  da
Universidade  Federal  de  Lavras  (UFLA).  Cada  inscrição  dá  o  direito  de
submeter  um único  trabalho  como primeiro  autor,  que  após  aprovado  pela
comissão de avaliação designada pelo Programa de Pós-graduação em que o
mesmo  encontra-se  regularmente  matriculado,  deverá  ser  apresentado
exclusivamente  na forma oral,  nas  datas  estabelecidas na programação do
XXVIII Congresso da Pós-graduação da UFLA.

A modalidade de submissão, resumo simples, resumo expandido ou trabalho
completo, foi definida pela coordenação de cada Programa de Pós-graduação,
sendo  uma  (1)  página  para  resumo  simples,  4  a  6  páginas  para  resumo
expandido e 8 a 14 páginas para trabalho completo. O tamanho MÁXIMO do
arquivo enviado para o sistema de submissão é 20MB em PDF (único
formato aceito). Para todas as modalidades de submissão existem modelos
(templates)  na  página  do  XXVIII  Congresso  da  Pós-graduação  da  UFLA
(http://prpg.ufla.br/_ppg/congressopg), que devem ser seguidos de acordo com
o tipo de trabalho científico escolhido pelo Programa. Os modelos estão nos
formatos de arquivos Word ou Latex, mas a versão enviada deve ser em PDF.

O  trabalho completo e o  resumo expandido serão compostos pelo título,
autores, três palavras-chave, local de realização da pesquisa, área do trabalho
(curso  e  Programa  de  Pós-graduação),  Departamento  em que  se  encontra
vinculado  o  Programa  de  Pós-graduação  e,  o  trabalho  propriamente  dito,
subdividido  em:  Resumo,  Abstract,  Introdução,  Materiais  e  Métodos,
Resultados e Discussão (com gráficos,  tabelas  e  ilustrações),  Conclusão,  a
instituição de fomento à pesquisa (CAPES, CNPq, FAPEMIG, ou outra agência
governamental ou iniciativa privada que arcou com os gastos para a execução
da pesquisa) e Referências Bibliográficas.  O  trabalho completo contém os
mesmos tópicos  do  resumo expandido,  mas  pode conter  mais  informações
sobre o desenvolvimento da pesquisa. 

O  resumo simples será composto pelo título,  autores, três palavras-chave,
área  do  trabalho  (curso  e  Programa  de  Pós-graduação),  por  uma  frase
introdutória, o objetivo, metodologia, principais resultados obtidos e conclusão
e a  instituição de fomento à  pesquisa (CAPES,  CNPq, FAPEMIG,  ou outra
agência governamental ou iniciativa privada que arcou com os gastos para a
execução da pesquisa).

O formato de papel deve ser A4 com coluna única, 3,5 cm para margem
superior, 2,5 cm para margem inferior e 3,0 cm para margens laterais, sem
cabeçalhos  ou  rodapés.  A  fonte  principal  deve  ser  Times,  tamanho



nominal de 12 pontos, com 6 pontos de espaço antes de cada parágrafo.
Os números de página devem ser suprimidos.  Os trabalhos poderão ser
submetidos  até  o  dia  30  de  agosto  de  2019.  A  comissão  de  avaliação
designada  pelo  Programa  de  Pós-graduação  irá  realizar  a  avaliação  e
posteriormente será enviada por e-mail a decisão de aceito ou rejeitado, bem
como a descrição das revisões e os problemas de cada trabalho científico. Os
autores  poderão consultar  o  sistema de submissão sobre  o  estado de seu
trabalho  científico  (aceito  ou  rejeitado)  e  também sobre  os  comentários  do
revisor.

As  apresentações  orais  ocorrerão  no  Departamento  no  qual  se  encontra
sediado  cada  Programa  de  Pós-graduação.  As  apresentações  ocorrerão
durante a semana do XVIII Congresso da Pós-graduação. Cada Programa de
Pós-graduação terá autonomia em definir a priorização ou não dos trabalhos
submetidos, cabendo à comissão de avaliação designada em cada Programa
estabelecer  os  critérios,  escala  de  apresentação  e  divulgar  entre  o  corpo
docente  e  discente  todas  as  informações  relativas  sobre  as  apresentações
orais.

Os autores devem acessar a página do XVIII  Congresso da Pós-graduação
(http://prpg.ufla.br/_ppg/congressopg/)  para  realizarem  as  inscrições  e
submeterem seus trabalhos científicos. Nesta página há vídeos que fornecem
orientações de como submeter o trabalho científico. A relação dos Programas e
o tipo de trabalho escolhido são apresentados pela Tabela 1, abaixo.

Tabela  1.  Forma  de  submissão  dos  trabalhos  científicos  escolhida  pela
coordenação de cada Programa de Pós-graduação da UFLA.

Programas Trabalho

(M/D) - Administração Resumo simples

(M/D) - Agroquímica Resumo simples

(M/D) - Biotecnologia Vegetal Resumo simples

(M/D) - Botânica Aplicada Resumo Simples ou 
Resumo expandido

(M/D) - Ciência do Solo Resumo simples

(M/D) - Ciência dos Alimentos Resumo expandido

(M/D) - Ciência e Tecnologia da Madeira Resumo expandido

(M/D) - Ciências Veterinárias Resumo simples

(M/D) - Ecologia Aplicada Resumo simples

(M/D) - Engenharia Agrícola Resumo expandido

(M/D) - Engenharia de Biomateriais Resumo simples

(M/D) - Engenharia Florestal Resumo simples



(M/D) - Entomologia Resumo simples

(M/D) - Estatística e Experimentação Agropecuária Resumo expandido

(M/D) - Fisiologia Vegetal Resumo simples

(M/D) - Fitopatologia Resumo simples

(M/D) - Fitotecnia Resumo simples

(M/D) - Genética e Melhoramento de Plantas Resumo simples

(M/D) - Microbiologia Agrícola Resumo simples

(M/D) - Plantas Medicinais A. e Condimentares Resumo simples

(M/D) - Recursos Hídricos em Sistemas Agrícolas Resumo simples

(M/D) - Zootecnia Resumo simples

(M/D) - Multicêntrico em Química de Minas Gerais Resumo simples

Mestrado em Ciência da Computação Resumo simples

Mestrado em Ciências da Saúde Resumo simples

Mestrado em Educação Científica e Ambiental Resumo expandido

Mestrado em Engenharia Ambiental Resumo simples

Mestrado em Engenharia de Alimentos Resumo simples

Mestrado em Engenharia de Sistemas e Automação Trabalho completo

Mestrado em Filosofia Trabalho completo

Mestrado em Física Resumo simples

Mestrado em Letras Resumo simples

Mestrado em Nutrição e Saúde Resumo simples

Mestrado Profissional em Administração Pública Resumo simples

Mestrado Profissional em Desenv. Sust. e Extensão Resumo expandido

Mestrado Profissional em Educação Resumo simples

Mestrado Profissional em Ens. de C. e Ed. Matemática Resumo simples

Mestrado Profissional em Genética e Melh. de Plantas Resumo simples

Mestrado Profissional em Tec. e Inovações Ambientais Resumo expandido

Residência em Medicina Veterinária Resumo simples
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