CHAMADA PÚBLICA
Nº 001/2020
EDITAL DE SELEÇÃO DE PESQUISAS E EXPERIÊNCIAS
EM AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO
RURAL
A Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia – SDR, por meio da
Coordenação Executiva de Ensino, Pesquisa e Extensão Tecnológica – CEPEX, em
parceria com a Rede Baiana de Pesquisa, Ensino e Extensão em Agricultura Familiar e
Desenvolvimento Rural, torna público e convida os interessados a apresentarem
trabalhos para o IV Simpósio de Pesquisas e Experiências em Agricultura Familiar e
Desenvolvimento Rural, que ocorrerá no dia 10 de dezembro de 2020, durante a XI
Feira Baiana de Agricultura Familiar e Economia Solidária, a ser realizada no período de
05 a 13 de dezembro, excepcionalmente em modo virtual, em virtude das medidas
sanitárias indicadas durante a pandemia do Coronavírus.
1. DO OBJETO
A presente Chamada tem por objeto a seleção pública de resumos expandidos de
pesquisas, relatos de experiências técnicas e relatos populares, nos termos aqui
estabelecidos, para apresentações orais, no IV Simpósio de Pesquisas e Experiências
em Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural, com posterior publicação nos Anais do
referido evento.
2. DOS OBJETIVOS
O IV Simpósio de Pesquisas e Experiências em Agricultura Familiar e Desenvolvimento
Rural tem como objetivos principais:
2.1. Identificar, estimular e disseminar pesquisas e experiências técnico-científicas e
populares em agricultura familiar desenvolvidas no Estado daBahia;
2.2. Valorizar os pesquisadores e experimentadores que atuam em temas de interesse
da agricultura familiar na Bahia
2.3. Destacar trabalhos e experiências que contribuam com a temática da conservação
ambiental e alimentação saudável.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. Podem submeter trabalhos os pesquisadores, professores e estudantes
universitários, estudantes da rede federal, estadual e privada de educação
profissional, estudantes, professores e monitores das Escolas Famílias Agrícola,
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extensionistas de entidades prestadoras de ATER, agricultores e agricultoras
familiares experimentadores, povos e comunidades tradicionais e representantes
de organizações sociais.
3.2. Poderão ser submetidos resumos expandidos na forma de trabalhos científicos,
relatos de experiências técnicas e relatos de experiências populares.
3.2.1. Serão considerados trabalhos científicos, resumos expandidos contendo
resultados de pesquisas e estudos ou ensaios teóricos inovadores e
relatos de experiências técnicas os trabalhos que descrevem projetos e
ou ações desenvolvidas por instituições de ensino, pesquisa ou extensão,
em parceria com a sociedade civil, de forma articulada com o Tema do IV
Simpósio (Agricultura Familiar da Bahia: meio ambiente vivo e alimentação
saudável). Os relatos não devem se restringir ao aspecto meramente
descritivo ou cronológico da experiência, mas fazer uma análise mais
profunda e conceitual de sua contribuição para o desenvolvimento rural de
agricultores e agricultoras familiares.
3.2.2. A modalidade relato de experiência popular trata-se de experiência
relatada e apresentada por agricultores, agricultoras, comunidades e povos
tradicionais ou organizações sociais. Os resumos terão um formato mais
simplificado. Espera-se que esse relato apresente uma vivência
contextualizada contemplando, preferencialmente, temas ligados à
conservação ambiental, produção de alimentos saudáveis, produtos da
sociobiodiversidade, aos processos de comunicação entre agricultores,
organizações sociais e instituições públicas, as metodologias participativas
em agroecologia, tecnociência solidária, educação, saúde, gênero, etnia,
classe e outros temas do cotidiano da vida rural. A linguagem a ser utilizada
pode ser coloquial. Termos regionais podem ser explicados (entre
parênteses, logo após sua citação no texto).
3.3. Logo no ato da submissão, os autores e autoras deverão selecionar a modalidade
e área temática na qual o trabalho será submetido.
3.4. As inscrições serão gratuitas e condicionadas à inscrição de formulário disponível
na internet contendo resumo expandido do trabalho completo (modelo anexo);
3.5. As inscrições deverão ser feitas, obrigatoriamente, através do seguinte link
https://tinyurl.com/simposio4ba
3.6. No ato da inscrição, os resumos deverão ser enviados para o email:
simposio4ba@gmail.com, anexados em arquivo em PDF, contendo as
especificações indicadas neste edital.
3.7. As inscrições serão realizadas de 26 de outubro até às 23:59 do dia 21 de
novembro de 2020.
3.8. A apresentação do trabalho será feita oralmente, on line e ao vivo, no dia do IV
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Simpósio, 10/12/2020, usando slides de powerpoint, que deverão estar em
conformidade com as orientações técnicas, em anexo;
3.9. Os trabalhos submetidos devem pertencer a um dos eixos temáticos do evento e
devem ser inéditos. Não serão aceitas reapresentações de trabalhos já
apresentados em anos anteriores, registrados nos Anais.
3.10. Cada autor poderá apresentar até dois trabalhos como autor principal e não há
limites participação na condição de co-autoria.
3.11. Cada trabalho poderá conter no máximo cinco co-autores. Todos os co-autores
deverão ser informados no ato da submissão.
3.12. A submissão de trabalho não implica em garantia de aprovação. Todos os trabalhos
submetidos serão avaliados pela Comissão Organizadora que decidirá pela aprovação
ou não, conforme estabelecido nessas normas.

4. DAS NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE RESUMO EXPANDIDO
4.1. TRABALHOS CIENTÍFICOS
Os trabalhos devem ser apresentados em conformidade com as normas de
elaboração de resumo expandido abaixo, conforme modelo (Anexo). A qualidade do
texto (gramática, ortografia e digitação), bem como as opiniões e conceitos emitidos
nos trabalhos são de exclusiva responsabilidade dos (as) autores (as) e serão
considerados como critério de avaliação pela Comissão Organizadora.
4.1.1. O resumo expandido deverá ocupar no máximo cinco páginas.
Obedecendo a sequência: Título, Autores, Resumo, Palavras chave,
Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados, Considerações e
Referências;
4.1.2. O texto deverá ser produzido em programa Word ou correlato e salvo em
arquivo pdf. O texto deverá ser formatado para o tamanho de página A4,
com margens superior, inferior, esquerda e direita de 2,5cm. O texto deverá
ser confeccionado em modo justificado, espaçamento entrelinhas simples
e empregada fonte ARIAL, corpo 11, exceto no título;
4.1.3. O texto deverá iniciar com o Título do trabalho apenas com aprimeira letra
da primeira palavra maiúsculas, utilizando fonte ARIAL, corpo 14, em
negrito,centralizado;
4.1.4. Após dois espaços (duas linhas) do Título, devem aparecer os Nomes
Completos dos Autores, separados por ponto e vírgula, em fonte ARIAL,
corpo 12, centralizados e grafados com o Sobrenome todo em maiúsculo,
seguido do nome com a primeira letra em Maiúsculo. Fazer chamada com
número arábico sobreescrito para cada instituição, após o último
sobrenome de cada autor, para indicar o endereço institucional (centro e
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laboratório) e o e-mail;
4.1.5. O Resumo deve ser apresentado com parágrafo único. Recomenda-se o
máximo de 250 palavras, com breves e concretas informações sobre a
justificativa, objetivos, métodos, resultados e conclusões do trabalho.
Deverão ser iniciados imediatamente abaixo da palavra Resumo. Não deve
absolutamente conter referências bibliográficas;
4.1.6. Logo após o Resumo, seguindo-se à expressão “Palavras-chave:” e, na
mesma linha que esta, deverão ser incluídas, no mínimo, três e, no máximo,
cinco, expressões emportuguês relacionadas ao tema do trabalho,
separadas por “ponto e vírgula” e que não devem estar presentes no título;
4.1.7. Para a seção Introdução recomendamos, no máximo, 1.000 (um mil)
palavras, justificando o problema estudado de forma clara e utilizando, se
possível,revisão de literatura. O último parágrafo deve conter os objetivos
do trabalho realizado;
4.1.8. Para a seção Metodologia recomendamos que seja concisa, clara, demodo
que o leitor entenda e possa reproduzir os procedimentos utilizados, não
devendo exceder 1.000 (um mil) palavras;
4.1.9. Para a seção Resultados deve conter os dados obtidos, até o momento,
podendo ser apresentados, também, na forma de Tabelas e/ou Figuras.
4.1.10. Tabelas e Figuras devem ser confeccionadas de forma a apresentar
qualidade necessária à boa reprodução. Para figuras recomendamos
resolução de 300 dpi e tamanho 10x10 cm. Devem ser inseridas no texto
do resumo expandido enumeradas com algarismos arábicos. Nas Tabelas
(sem negrito), o título deve ficar acima e nas Figuras (sem negrito), o título
deve ficar abaixo. Ao final do título de Tabela não há pontuação. Já no caso
de títulos de Figuras, deve ter ponto final. É recomendável evitar a
apresentação dos mesmos dados na forma de Figuras e Tabelas;
4.1.11. A seção Considerações deve ser elaborada com o verbo no presente do
indicativo, em frases curtas, sem comentários adicionais (Resultados), e
com base nos objetivos e resultados do Resumo Expandido.
Recomendamos não exceder 200 (duzentas) palavras;
4.1.12. Na seção Referências Bibliográficas devem ser listados apenas os
trabalhos mencionados no texto, em ordem alfabética do sobrenome, pelo
primeiro autor. Dois ou mais autores, separar por ponto e vírgula. Os títulos
dos periódicos não devem ser abreviados. A ordem dos itens em cada
referência deve obedecer às normas vigentes da Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT;
4.1.13. Este resumo expandido deve ser salvo exclusivamente em formato PDF.
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4.2. RELATO DE EXPERIÊNICA TÉCNICA
Os relatos de experiência técnica devem ser apresentados em conformidade com as
normas de elaboração de resumo expandido abaixo, conforme modelo (Anexo). A
qualidade do texto (gramática, ortografia e digitação), bem como as opiniões e
conceitos emitidos nos trabalhos são de exclusiva responsabilidade dos (as) autores
(as) e serão considerados como critério de avaliação pela Comissão Organizadora
4.2.1. O Relato de Experiência deverá conter, no máximo, 5 (cinco) páginas, bibliografia
citada (quando houver) e obedecendo à sequência: Título, Autores(as),
Informações dos(as) Autores(as), Área Temática, Resumo, Palavras-chave,
Abstract, Keywords, Contexto, Descrição da Experiência, Resultados,
Agradecimentos e Bibliografia Citada (se houver). Os títulos dos itens deverão ser
digitados em negrito, alinhados à esquerda, com os textos justificados e separados
por um espaço
4.2.2. O documento para submissão deverá ser gravado no formato: PDF. O texto
completo deve conter de 2 a 5 páginas, com espaçamento simples entre linhas e
alinhamento justificado, sem recuo, com fonte Arial 12. O texto deve ser formatado
com as seguintes dimensões: Tamanho de papel A4 (210 x 297 mm), margens
superior, inferior, esquerda e direita de 25mm. Deixe um espaço entre os
parágrafos, não use tabulação, não inclua cabeçalho e nem rodapé.
4.2.3. O título do Relato deverá ser digitado com apenas a primeira letra em caixa alta,
centralizado, fonte Arial 12 e em negrito.
4.2.4. Utilizar espaço 1,5 e acrescentar os autores, fonte Arial 12, comece com o
sobrenome em caixa alta. Serão aceitos no máximo 5(cinco) autores, ou seja, o
autor principal e mais 4 co-autores. Demais colaboradores devem ser inseridos nos
Agradecimentos.
4.2.5. A instituição de vinculação (quando houver), o endereço e correio eletrônico,
deverão ser apresentados, imediatamente abaixo dos nomes dos autores, com
espaço simples entre os autores e as mesmas, fonte Arial 10. Utilizar chamada
numérica crescente sobrescrita para indicação das informações dos (as)
respectivos (as) autores (as). Se os autores forem da mesma instituição, não utilizar
chamada numérica.
4.2.6. Em seguida deve ser informado o tema gerador, Arial 12 em negrito.

4.3. RELATO DE EXPERIÊNICA POPULAR
4.3.1. Linguagem a ser utilizada pode ser coloquial.
4.3.2. Termos regionais podem ser explicados (entre parênteses, logo após sua citação no
texto).
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4.3.3. O texto completo deve conter no máximo 5 páginas, com espaçamento simples entre
linhas e alinhamento justificado, sem recuo, com fonte Arial 12. O texto deve ser
formatado com as seguintes dimensões: Tamanho de papel A4 (210 x 297 mm),
margens superior, inferior, esquerda e direita de 2,5 cm. No texto deixe um espaço
entre os parágrafos, não use tabulação, não inclua cabeçalho e nem rodapé em seu
artigo. Recomendamos que as fotos e figuras estejam ajustadas para exibição em
tamanho de 300 dpi.

5. DOS TEMA E EIXOS TEMÁTICOS
Os resmos devem apresentar conteúdo pertinente ao Tema principal do evento “Agricultura
Familiar da Bahia: meio ambiente vivo e alimentação saudável” e se enquadrar em um dos
seguintes eixos e temáticas a seguir:
5.1. EIXO I – PADRÕES DE PRODUÇÕES E CONSUMO SUSTENTÁVEIS PELA
AGRICULTURA FAMILIAR
5.1.1. Temáticas: Agroecologia, sistema agrosilvopastoril, economia solidária,
cooperativismo, práticas de produção, energia acessível e limpa, economia circular,
gestão de resíduos, certificações ambientais, etnoconservação, educomunicação,
gestão sustentável e uso eficiente dos recursos naturais.
5.2. EIXO II – POLÍTICAS E AÇÕES PARA A SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA
FAMILIAR
5.2.1. Temáticas: Ações governamentais, gestão de recursos naturais, turismo de base
comunitária, educação ambiental e políticas públicas, eficiência energética,
educação inclusiva, assentados da reforma agrária, comunidades tradicionais
(povos indígenas, fundo e fecho de pasto, quilombolas, entre outros), coletivos
educadores, agricultura sustentável, extensão rural, reecatingamento
5.3. EIXO III – SOLUÇÕES CRIATIVAS E AGRICULTURA FAMILIAR
5.3.1. Temáticas: Inovações, tecnologias sociais, boas práticas, programas e gestão de
projeto, pesquisa, ensino, extensão, formação de educadores, educação ambiental,
ecopedagogia, escolas de famílias agrícolas, coletivos educadores, projetos com
comunidades, hortas comunitárias, PAIS
5.4. EIXO IV – CLIMA, TERRITORIALIDADE E ALIMENTOS SAUDÁVEIS
5.4.1. Temáticas: mudanças climáticas, saúde ambiental, combate ao racismo ambiental,
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empoderamento feminino, juventude rural, produtos da sociobiodiversidade,
segurança alimentar e nutricional, pancs, fitoterápicos, resiliência e capacidade de
adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais, convivência com
o semiárido, territórios de identidade, manejo agroecológico, medidas de precaução
e prevenção, mitigação e compensatória

6. DA APRESENTAÇÃO
6.1. Todas as apresentações deverão ser feitas oralmente, on line e ao vivo, contendo
uma apresentação em slide (powerpoint) que será compartilhada na tela para a
comissão avaliadora e demais participantes, na data marcada para a realização
do IV Simpósio. As normas e modelos para elaboração das peças estão
disponibilizados no anexo II e também serão disponiblizadas para download, em
site a ser posteriormente informado junto com adivulgação dos resultados
daseleção.
6.2. Para a apresentação e publicação nos Anais do trabalho todos os autores
obrigatoriamente deverão estar inscritos no IV Simpósio Baiano de Pesquisas e
Experiências em AgriculturaFamiliar.
6.3. As apresentações serão feitas no dia 10 de dezembro, durante a 11ª FEBAFES,
excepcionalmente de modo virtual em site específico do evento.
6.4. As avaliações dos trabalhos serão feitas de modo virtual e ao vivo, no dia do
evento, onde os avaliadores irão interagir com os autores(as) dos trabalhos
apresentados.
6.5. No dia 10 de dezembro de 2020 no turno matutino será realizada uma mesa
redonda de contextualização do tema do IV Simpósio (horário a ser divulgado pela
comissão organizadora da 11ª FEBAFES). No turno vespertino, as avaliações
iniciarão às 13:30hrs (treze horas e trinta minutos) da tarde e finalizarão às 17:00h
(dezessete horas), com posterior divulgação dos resultados.
6.6. As avaliações serão feitas em salas específicas, devidamente identificadas, em
ambiente virtual, cujos links serão enviados previamente por e-mail aos
participantes.
6.7. As avaliações serão antecedidas de orientações das normas pela equipe
organizadora do IV Simpósio Baiano de Pesquisas e Experiências em Agricultura
Familiar.
6.8. As avaliações serão coordenadas pelos(as) avaliadores, onde, cada avaliação
deverá durar até 10 (dez) minutos para explanação. Após as observações dos
avaliadores o (a) apresentador (a) terá mais 5 minutos para réplica.
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7. DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO
7.1. Somente serão aceitas pesquisas e experiências escritas em português e
relacionadas aos eixos e temáticas previstos nestaChamada.
7.2. As pesquisas e experiências submetidas serão analisadas por comissão técnicocientífica mediante os seguintes critérios deavaliação:
Aderência e relevância ao eixo e àtemática
Importância da pesquisa ou impacto da experiência
Originalidade – apresentar qualidade ou caráter do que é original, novo,
inusitado ou criativo;
Aplicação – ter aplicação prática, seja para melhoramento ou resoluções de
problemas;
Impactos da inovação – possuir valores expressivos em termos
tecnológicos, econômicos, sociais e/ou ambientais;
Diferenciação – apresentar o diferencial do produto em relação aos
existentes, caracterizando-se como uma tecnologia social de baixo custo,
reaplicável e que representem efetivas soluções de transformação social,
promovendo assim o desenvolvimento rural e sustentabilidade ambiental.
7.3. A comissão de avaliação se reservará ao direito de realizar considerações sobre
as pesquisas e experiências selecionadas solicitando ajuste para que no prazo de
3 dias corridos os(as) autores(as) cumpram as sugestões propostas pela
comissão.
7.4. Os trabalhos que necessitarem de correções somente serão publicados se os autores
apresentarem as correções ou justificativas fundamentadas dentro dos prazos
estabelecidos pela Comissão Organizadora.
7.5. Os trabalhos que estiverem organizados segundo as normas deste edital (item4),
e atingirem o mínimo de 200 (duzentos) pontos no Barema (ver anexo III), serão
selecionados;
7.6. A autenticidade dos trabalhos deverá ser atestada no formulário de inscrição;
7.7. Se detectado plágio o trabalho será rejeitado sumariamente e os autores serão bloqueados
e não terão registro de seus trabalhos nos Anais do IV Simpósio;
7.8. Caberá a comissão a decisão final quanto a forma de apresentação dos trabalhos,
de acordo ao que considerar mais pertinente ao tema.
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8. DAS COMISSÕES TÉCNICO-CIENTIFICAS DE SELEÇÃO E DE AVALIAÇÃO
8.1. As comissões serão compostas por membros da Rede Baiana de Pesquisa,
Ensino e Extensão em Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural e servidores
da Secretaria de DesenvolvimentoRural e outras Unidades do Governo do Estado
da Bahia;
8.2. Estarão impedidos de compor as comissões membros da Rede Baiana de
Pesquisa, Ensino e Extensão em Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural
que tenham submetido pesquisas e/ou experiências a esta Chamada.
8.3. Poderão ser convidados para compor as comissões outros pesquisadores não
integrantes da Rede Baiana de Pesquisa, Ensino e Extensão em Agricultura
Familiar e Desenvolvimento Rural, caso haja necessidade, atentando para a
imparcialidade na análise do mérito dos trabalhos.
9.

DO CRONOGRAMA
DATA / PERIODO
Lançamento e divulgação da Chamada
Inscrições no endereço eletrônico

26/10 a 21/11

Seleção dos trabalhos submetidos

23/11 a 25/11

Divulgação dos trabalhos aceitos

10.

26/10

26/11

Realização do IV Simpósio

10/12

Lançamento da publicação dos Anais do Simpósio

2021

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os custos para realização do IV Simpósio de Pesquisas e Experiências em
Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural, ocorrerão com recursos
orçamentários conforme a seguinte dotação orçamentária:
Programa: Desenvolvimento Rural
Ação 7830 - Apoio à Rede de Pesquisa e Extensão de Tecnologias Sustentáveis
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Fonte: 100. Unidade Gestora: Coordenação Executiva de Pesquisa, Extensão e
Inovação Tecnológica (CEPEX).
11.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Os participantes, ao efetivarem suas submissões, concordam com todasas regras
explicitadas nesta Chamada Pública e se responsabilizam pela autenticidade do
conteúdosubmetido.
11.2. Os autores cederão os direitos autorais dos trabalhos submetidos, a título gratuito,
para disponibilização e comunicação pública nos Anais e em qualquer meio e
veículo, inclusive repositórios digitais, estipulados pela SDR e Rede, bem como os
direitos de reprodução, exibição e reutilização para a produção de material
didático ou qualquer forma de utilização não comercial, funcionando a submissão
do trabalho como prévia e expressa autorização exigida pela Lei nº 9.610/1998.
11.3. Os trabalhos que obtiverem maior pontução na avaliação deverão ceder os direitos
patrimoniais e autorais ou, quando for necessário, fornecer os dados tecnológicos
pertinentes em favor da administração pública, através da Secretaria de
Desenvolvimento Rural – SDR;
11.4. Todos os trabalhos apresentados receberão certificado de participação e serão
publicados nos Anais do IV Simpósio.

12.

DOS ESCLARECIMENTOS E DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Os esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo desta Chamada
poderão ser obtidos por intermédio do endereço eletrônico: simposio4ba@gmail.com,
referenciando-se a ChamadaPública.

13.

DA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DA CHAMA DA PÚBLICA

13.1. A qualquer tempo, a presente Chamada Pública poderá ser revogada ou
anulada, no todo ou em parte, a critério da SDR, sem que isso implique direito a
indenização ou reclamação de qualquer natureza.
13.2. A SDR poderá cancelar a presente chamada pública caso o Comitê julgador não
se pronuncie no prazo de 30 dias a contar da entrega do resumo das pesquisas
e experiências para análise
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14.

DA CLÁUSULA DE RESERVA

A SDR reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas na
presente Chamada Pública.

Josias Gomes
Secretário de Desenvolvimento Rural

Avenida 4 do Centro Administrativo da Bahia (CAB), no 405, Mezanino - Cep: 41745-002
Salvador - Bahia - Tels.: 71 3115-2848 e 3115-2881

Anexo I
FICHA DE INSCRIÇÃO DISPONIBILIZADA NO ENDEREÇO

https://tinyurl.com/simposio4ba
Título do trabalho:
Eixo:
( ) I - Padrões de Produções e consumo sustentáveis pela Agricultura Familiar
( ) II - Políticas e Ações para a sustentabilidade da Agricultura Familiar
( ) III - Soluções Criativas e Agricultura Familiar
( ) IV - Clima, Territorialidade e Alimentos Saudáveis
Temática:
Modalidade de apresentação:
( ) Trabalho científica
( ) Relato de experiência técnica
( ) Relato de experiência popular
Nome completo do autor:
Data de Nascimento
Endereço:
Bairro:
Telefone (
Email:
Curso:

RG:

CPF:

Cidade:

UF:
Celular (
)

)

CEP:

Professor Orientador (caso seja estudante):
Coautores (Nomes e instituição):

Nome da Instituição de Ensino, Pesquisa ou ATER:
Endereço:
Bairro:
Cidade:
UF:
CEP:
Telefone (
)
Email (
)
Declaro conhecer e concordar com o inteiro teor da Chamada Publica nº 01/2020 para a 4º Simpósio de
Pesquisa e Experiências em Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Atesto a
autenticidade do trabalho apresentado.
Local:

Data:de

de

Assinatura do responsável pela inscrição
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Anexo II
MODELO DE RESUMO EXPANDIDO PARA TRABALHO CIENTÍFICO

Título do trabalho
SOBRENOME, Nome1; SOBRENOME, Nome2 ;SOBRENOME3, Nome do Professor Orientador
1

Curso, Instituição, email@provedor.com.br; 2 Curso, Instituição,email@provedor.com.br, 3 Instituição,
email@provedor.com.br
Resumo

Recomenda-se o máximo de 250 palavras, com breves e concretas informações sobre a justificativa,
objetivos, métodos, resultados e conclusões do trabalho. Deverão ser iniciados imediatamente abaixo da
palavra Resumo. Não deve absolutamente conter referências bibliográficas;
Palavras-chave: deverão ser incluídas, no mínimo, três e, no máximo, cinco, expressões em português
relacionadas ao tema do trabalho, separadas por “ponto e vírgula” e que não devem estar presentes no
TÍTULO;
Introdução
Para a seção Introdução recomendamos, no máximo, 1.000 (um mil) palavras, justificando o problema
estudado de forma clara e utilizando, se possível, revisão de literatura. O último parágrafo deve conter os
objetivos do trabalho realizado;
Objetivos
Quais questões nortearam o pesquisador? É necessário ser claro, preciso e coerente com o temaNo máximo
1.000 palavras.
Metodologia
Dependendo da natureza do trabalho, uma caracterização do local deve ser inserida, tornando claras as
condições em que a pesquisa foi realizada. Apresente uma descrição dos procedimentos utilizados, adaptações
promovidas. Unidades de medidas e símbolos devem seguir o Sistema Internacional. No máximo 1000 palavras.
Resultados
Deve conter os dados obtidos, até o momento.De preferência devem ser apresentados na forma de Tabelas e/ou
Figuras.
Considerações
Resumir os principais resultados alcançados em relação aos objetivos propostos, com objetividade, não sendo
permitidas repetições extensivas de resultados e discussões. As conclusões devem ser sumarizadas na forma
de texto corrido e não na forma de itens.
Referências
Trabalhos mencionados no texto, de acordo com a ABNT vigente.
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MODELO DE RELATO DE EXPERIÊNICA TÉCNICA
RELATO DE EXPERIÊNICA TÉCNICA
Título em Português
SOBRENOME, Nome1; SOBRENOME, Nome2
1 (Arial fonte 10) Instituição, email@provedor.com.br; 2 Instituição, email@provedor.com.br
Eixo Temático: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Resumo:
Resumo de até 1.000 caracteres (com espaços), em fonte Arial, corpo 11pt, normal, com alinhamento justificado e
espaçamento simples entre linhas. O texto deve ser claro e sucinto. Deverá apresentar de forma breve o contexto,
os objetivos, desenvolvimento e principais resultados, apontando especialmente para as lições aprendidas na
experiência.
Palavras-Chave:
De 3 a 5 palavras-chave, necessárias ao sistema de busca e indexação. Não repetir palavras que estejam no título.
Separar as Palavras-chave por ponto e vírgula (;) e finalizar com ponto (.).
Contexto:
Deverá ser informado qual a contribuição da experiência para o tema gerador, além de onde, em qual período e com
quais objetivos foi realizada a experiência.
Descrição da experiência
Informar quais as metodologias utilizadas para observação/intervenção e porque estas foram escolhidas. Relatar a
experiência (de preferência na terceira pessoa) e inserir fotos/figuras (no máximo 4), se necessário. Informar o
universo (pessoas, instituições, comunidades) da intervenção/observação e demais dados que venham informar ao
leitor a pertinência do relato.
Apresentar os principais resultados alcançados e o seu contexto agroecológico. Alternativamente os principais
resultados poderão ser apresentados na seção seguinte.
Resultados
Analisar, avaliar e discutir os resultados apresentados em relação aos objetivos propostos e sua contribuição para a
sustentabilidade do meio ambiente e produção de alimentos saudáveis (Não se trata do resumo do trabalho).
Apresentar, se possível, questionamentos, possíveis soluções, ou futuras observações e/ou intervenções.
Agradecimentos
Item opcional destinado a informar agências financiadoras, instituições apoiadoras e colaboradores.
Referências bibliográficas: (quando houver)
Apenas para bibliografia citada. Espaço simples, sem espaço entre as citações e sem recuo. Seguir item 7 - modelos
de referências da ABNT- NBR 6023/2002.
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MODELO DE RELATO DE EXPERIÊNICA POPULAR

RELATO DE EXPERIÊNICA POPULAR
Eixo Temático: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Apresentação
a. Nome dos autores (aqueles que construíram, viveram e escreveram a experiência)
b. Nome da organização social da qual participam os autores.
Contextualização da experiência
a. Região onde ocorreu a experiência (comunidade, município, território de identidade, estado).
b. Clima, solo e outras características da região.
c. Quem iniciou a experiência?
d. Qual a relação de sua experiência com a temática do evento?
Desenvolvimento da experiência
a. Descreva como a experiência aconteceu.
b. Quantas comunidades e ou pessoas a experiência envolve?
c. Tem participação de jovens e crianças?
d. Tem participação de mulheres?
e. Surgiu ou tem relação com de alguma política pública?
Desafios
a. Identifique e descreva os desafios enfrentados para desenvolver a experiência.
b. Identifique e descreva os desafios em suas dimensões sociais, ambientais e/ou
econômicas.
c. Como os desafios foram superados?
Principais resultados alcançados
a. Identifique e descreva os principais resultados encontrados.
b. Identifique e descreva os resultados nas dimensões sociais, ambientais,
econômicas. Se possível utilize números que comparem o passado com o presente.
c. Por exemplo: de dez nascentes secas, recuperou-se 8; a produção aumentou de 1.000
para 2.000 quilos de determinado produto.
Disseminação da experiência
a. A experiência ou parte dela tem sido utilizada por outras famílias, organizações sociais ou
em outras localidades?
b. Quais os principais resultados encontrados por estas famílias e ou organizações sociais?
c. Esta experiência pode ser recomendada para outros agricultores, agricultoras ou
comunidade e/ou povos ou organizações? Por quê?
d. Sugestões da família ou organização social experimentadora para outras famílias ou
organizações.
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Anexo III
BAREMA DE SELEÇÃO

Título do Trabalho:
Eixo:
( ) I - Padrões de Produções e consumo sustentáveis pela Agricultura Familiar
( ) II - Políticas e Ações para a sustentabilidade da Agricultura Familiar
( ) III - Soluções Criativas e Agricultura Familiar
( ) IV - Clima, Territorialidade e Alimentos Saudáveis
Modalidade de apresentação: ( ) Trabalho científico ( ) Relato de experiência técnica
( ) Relato de experiência popular
ALCANÇOU

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

SUBMISSÃO

DO

TRABALHO

5

4

ALCANÇOU
PARCIALMENTE
3
2
1

1. O trabalho foi inscrito de acordo com o modelo
disponibilizado as normas estabelecidas no edital de
seleção?
2.O trabalho tem aderência ao eixo e à temática
escolhidos?
3. O título é condizente com os objetivos da proposta?
4. A introdução demonstra a solidez da proposta de forma
clara e objetiva?
5. Os objetivos descrevem de forma clara as ideias centrais
da proposta?
6. A metodologia foi apresentada de forma clara e
compreensiva?
7. Os resultados tem aplicação prática, seja para
melhoramento ou resoluções de problemas?
8. As considerações finais são coerentes com os objetivos e
resultados?
9. O trabalho apresenta caráter original, novo, inusitado ou
criativo?
10. O trabalho apresentado tem relevância para agricultura
familiar da Bahia
TOTAL
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NÃO
ALCANÇOU
0

Anexo IV
BAREMA DE AVALIAÇÃO

Nome do(a) Apresentador (a)
Título do Trabalho:
Eixo:
()I-Padrões de Produções e consumo sustentáveis pela Agricultura Familiar
( ) II - Políticas e Ações para a sustentabilidade da Agricultura Familiar
( ) III - Soluções Criativas e Agricultura Familiar
( ) IV - Clima, Territorialidade e Alimentos Saudáveis
Modalidade de apresentação: ( ) Trabalho científico ( ) Relato de experiência técnica
( ) Relato de experiência popular
ALCANÇOU

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

APRESENTAÇÃO DO TRABALHO

5

4

ALCANÇOU
PARCIALMENTE
3
2
1

1. O trabalho foi apresentado atendendo aos padrões
exigidos?
2. A apresentação foi realizada de forma clara e objetiva
?
3. O apresentador demonstrou conhecimento do tema,
por meio de argumentos?
4.
O
apresentador
conseguiu
responder
aos
questionamentos corretamente e de forma segura?
5. As informações estavam organizadas didaticamente e
atraentes?
6. O trabalho apresenta conhecimento técnico-científico em
conexão com aspectos concretos do contexto rural?
7. O trabalho apresenta Impactos da inovação, possuindo
valores expressivos em termos tecnológicos, econômicos,
sociais e/ou ambientais
8. O trabalho apresentado tem aplicação prática, seja para
melhoramento ou resoluções de problemas?
9. O trabalho apresenta caráter original, novo, inusitado ou
criativo?
10. O trabalho apresentado tem relevância para agricultura
familiar da Bahia
TOTAL
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NÃO
ALCANÇOU
0
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