O TÍTULO DEVERÁ SER ESCRITO CENTRALIZADO, EM LETRAS
MAIÚSCULAS (CAIXA ALTA) DA FONTE ARIAL, TAMANHO 10, NA
COR PRETA E EM NEGRITO
Os nomes dos autores devem ser listados logo após o título, separados por uma linha em branco,
utilizando fonte Arial, tamanho 7, e alinhamento centralizado. Identificar a filiação dos autores utilizandose de algarismos arábicos crescentes, com fonte sobrescrita. Em nota de rodapé devem ser fornecidos a
titulação, a instituição, o endereço postal e o endereço eletrônico do autor principal. Nos demais autores
inserir apenas titulação e instituição. O apresentador do trabalho deve estar sublinhado. Exemplo:
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Fulano de tal ; Beltrano de tal ; Ciclano de tal

Palavras-chave: diferentes do título, Arial tamanho 8, cor preta em caixa baixa.

INTRODUÇÃO
O texto deve ser escrito em Arial tamanho 8, cor preta, com espaçamento entrelinhas
simples e justificado. Os parágrafos deverão ter um deslocamento de 0,5 cm. O texto do
trabalho deverá estar dividido em itens: Introdução, Material e Métodos, Resultados e
Discussão e Conclusão. O item Agradecimentos é opcional e em seguida devem ser
listadas as Referências Bibliográficas.

MATERIAL E MÉTODOS
Deve ser adotado o Sistema Internacional de Unidades. Evitar abreviaturas, salvo
aquelas de uso mais convencional. Os nomes científicos devem ser grafados em itálico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Todas as tabelas e figuras/imagens devem possuir título e, ao menos, uma referência
no texto e estar inseridas próximas de onde são citadas como parte ativa do documento,
sem ultrapassar as margens das páginas. Podem ser apresentadas na fonte Arial nos
tamanhos 7 ou 8. As tabelas e figuras/imagens não devem ser coloridas e não serão aceitas
em arquivo separado. Sugere-se colar fotos e figuras como metarquivo avançado ou
bipmap.

CONCLUSÃO
Tamanho do papel A5 (148 x 210 mm), margens superior de 1,5 cm e inferior de 1,7 cm,
esquerda 1,7 cm, direita 1,5 cm e espaçamento entre linhas simples. Não numerar as
páginas.

AGRADECIMENTOS
Usar quando necessário.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
As referências bibliográficas deverão ser escritas em Arial 8 e estar de acordo com a NBR
6023 da ABNT (2002) e os exemplos abaixo. Não utilizar abreviações para títulos de
periódicos e não deixar linha em branco entre as referências.

1
2
3

Titulação, Instituição, endereço, e-mail.
Titulação, Instituição.
Titulação, Instituição.

Artigo em periódico (2 autores): FAGERIA, N. K.; CARVALHO, M. C. S. Comparison of
conventional and polymer coated urea as nitrogen sources for lowland rice production.
Journal of Plant Nutrition, New York, v. 37, n. 8, p. 1358-1371, July 2014.
Artigo em periódico (com mais de três autores e disponível online): WALTER, L. C. et
al. Mudanças climáticas e seus efeitos no rendimento de arroz irrigado no Rio Grande do
Sul. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 49, n. 12, p. 915-924, dez. 2014.
Disponível em: <http://seer.sct.embrapa.br/index.php/pab/article/view/19672>. Acesso em:
26 mar. 2015.
Material de acesso exclusivo online: CONAB. Levantamentos de safra: 2º
Levantamento grãos safra 2014/15. Disponível em:
<http://www.conab.gov.br/conteudos.php?a=1253&ordem=criterioSafra1>. Acesso em: 26
mar. 2015.
Dissertação ou tese: CARVALHO, M. T. de M. The impact of wood biochar as a soil
amendment in aerobic rice systems of the Brazilian Savannah. 2015. 160 f. Thesis
(PhD) - Wageningen University, Wageningen.
Resumo ou artigo completo em evento: DIAS, T.; SANTOS, N. R. dos; SANTOS, A.
Diálogos para conservação e uso da agrobiodiversidade. In: CONGRESSO BRASILEIRO
DE RECURSOS GENÉTICOS, 3., 2014, Santos. Anais... Brasília, DF: Sociedade Brasileira
de Recursos Genéticos, 2014. Resumo 755. 1 CD-ROM.
Livro no todo: GOMES, A. da S.; MAGALHÃES JÚNIOR, A. M. de. (Ed.). Arroz irrigado
no sul do Brasil. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2004.
Capítulo de livro: SILVA, J. G. da; CUSTÓDIO, D. P. Colheita. In: BORÉM, A.; NAKANO,
P. H. (Ed.). Arroz: do plantio à colheita. Viçosa, MG: Ed. UFV, 2015. p. 220-242.

