V SEMINARIO CIENTÍFICO SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR NA AGRO CENTROOESTE 2016

A Agro Centro-Oeste Familiar promoverá uma reflexão sobre a importância da Agricultura Familiar para o
Centro-Oeste brasileiro e as alternativas para sua consolidação e desenvolvimento. Como parte dessa
reflexão a comunidade acadêmica está convidada a submeter trabalhos que tratem do tema a partir das
diversas áreas de conhecimento.
O Seminário Científico sobre Agricultura Familiar busca fomentar a divulgação da produção técnica e
científica relacionada à agricultura familiar, de todas as pessoas e instituições que trabalham na área, a
partir da submissão de resumos de artigos. Os trabalhos deverão ser apresentados na forma de resumo e
(com resultados parciais ou finais), relatos de experiência e/ou de revisões sistemáticas da literatura.
O texto deve ser redigido em português, e deve ser digitado em programa Word for Windows,
submetidos em formato A4 (21cm x 29,7cm), margens esquerda e superior de 3 cm e direita e inferior 2
cm, fonte Taimes New Roma com tamanho de fonte 12, e espaçamento entre linhas 1,5 com título
apresentado em negrito com letras maiúsculas, com exceções de terminologias escritas em inglês e/ou em
latim (Ex. in vitro). Os nomes dos autores devem ser apresentados logo abaixo do resumo e suas filiações
devem ser indicadas por números arábicos sobrescritos ao final do último sobrenome de cada autor.
As descrições dos autores, colaboradores e orientadores deverão constar no rodapé da página. Nas
descrições das filiações de autores estudantes deverão constar: nome do curso ao qual está vinculado,
nome da instituição, indicação do tipo de bolsa (se PIBIC, PIBIT ou outra), aluno voluntário do
PIBIC/PIBIT ou ainda se estagiário de atividades extracurriculares. Nas descrições dos orientadores
deverão constar: se docente ou técnico administrativo, curso mais relacionado à sua área de atuação,
máxima titularidade e instituição no qual o trabalho foi desenvolvido.
Todos os resumos serão encaminhados pela comissão organizadora do seminário aos revisores que emitirão
parecer favorável ou não à apresentação do mesmo. Os seguintes critérios serão considerados: relevância
científica; coerência metodológica, encadeamento lógico entre as partes do resumo; linguagem clara,
coerente e concisa. Serão avaliados apenas resumos de inscritos no evento e enviados até o dia 27 de março
de 2016 com identificação do arquivo pelo título do resumo para o endereço eletrônico
seminarioagrocentrooeste2016@ifgoiano.edu.br aos cuidados do professor Renato Sérgio Mota dos
Santos.
Os resumos selecionados serão apresentados na modalidade pôster, onde serão selecionados para
exposição em um único dia, compreendido entre os dias 27, 28 e 29 de abril de 2016. O resumo deverá
conter de 100 a 250 palavras, devendo introdução, objetivos, material e métodos utilizados, resultados,
discussão e conclusão. O resumo deverá ser do tipo informativo (vide NBR 6028/2003). O título do
trabalho deve ser sucinto, claro e chamativo, fazendo menção aos principais achados do estudo (ver
modelo abaixo).

MODELO DE RESUMO
ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA MANEJO DE GADO DE
LEIE POR AGRICULTORES FAMILIARES DE GOIÁS
Fulano, S.M.1; Cicrano, J. D.2; Beltrano, M.S.3
Um aspecto central para o assessoramento técnico é conhecer o sistema de produção e desenvolver junto
com os agricultores propostas técnicas para as diferentes atividades. Esse estudo retrata a experiência de
assessoramento para manejo de gado de leite, que é a principal atividade desenvolvida pelos agricultores
familiares de Goiás. Junto a 30 famílias do município, foram trabalhadas propostas para a garantia de boa
alimentação para o gado, sanidade do rebanho e reprodução animal. O assessoramento incluiu os passos
básicos do sistema de manejo e a indicação das alternativas agroecológicas existentes. Depois foi avaliada
a adoção pelos agricultores das práticas propostas pela equipe técnica. Os resultados indicam que parte
importante dos agricultores adotou parte significativa das práticas como o manejo das pastagens, o controle
do momento de entrada e saída nos piquetes e o controle da reprodução animal. Por outro lado, houve
casos em que práticas tiveram que ser substituídas ou mesmo não foram adotadas por estarem fora das
possibilidades e interesses dos agricultores como, por exemplo, o bombeamento d’água para os piquetes.
Isso resultou na adequação da proposta técnica para as práticas com maior potencial de adoção pelos
agricultores.
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Docente, Engenheiro Agrônomo, Doutor em Fitopatologia, IF Goiano - campus Urutaí.

PÔSTER
A impressão e fixação do pôster é de inteira responsabilidade dos autores. O autor responsável pela
apresentação do trabalho deverá ficar atento à data e horário previamente estabelecidos pela Comissão da
Agro Centro-Oeste Familiar 2016. Não será permitida a troca da data e/ou horário de apresentação.
Ressalta-se que o apresentador, no caso de apresentações em forma de pôster, deverá permanecer junto ao
mesmo, durante o tempo da sessão, para explicar os resultados de seu estudo aos Avaliadores Científicos
e/ou aos interessados.
HORÁRIOS E LOCAIS DE APRESENTAÇÃO
Cada pôster selecionado será apresentado em espaço apropriado, no IF Goiano campus Urutaí, no painel
com o número de identificação correspondente ao seu trabalho sendo obrigatória a presença do autor no
período de exposição.
Os autores que tiverem seus trabalhos aprovados serão informados através do site o dia e hora de
exposição.
CERTIFICAÇÃO DOS TRABALHOS
Durante a sessão de apresentação do pôster e oral será entregue um (01) certificado por trabalho
apresentado, contendo o nome de todos os autores. Os resumos apresentados comporão os anais do “V
Seminário Científico sobre Agricultura Familiar na Agro Centro-Oeste 2016” distribuído em CDs com
registro de ISSN.
Para mais informações e encaminhamento de Resumos:
Renato Mota - Fone: (62) 3605-3665
seminarioagrocentrooeste2016@ifgoiano.edu.br
Goiânia, janeiro de 2016.

