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INSTRUÇÕES PARA O ENVIO DE RESUMOS EXPANDIDOS 

 

Em 2020, a Faculdade de Tecnologia Nilo De Stéfani de Jaboticabal – São Paulo – 

Brasil  (Fatec-JB) realizará a 11ª Edição do evento, o Simpósio de Tecnologia Ambiental, 

Biocombustíveis e Marketing, e aceitará resumos expandidos em duas categorias: trabalho 

científico ou revisão bibliográfica. As submissões acontecerão até o dia 12/10/2020 no site: 

https://citec.fatecjaboticabal.edu.br/index.php/citec/about/submissions 

ATENÇÃO: num primeiro momento, a submissão não está condicionada a inscrição no 

site da Funep, ou seja, o processo pode ser submetido no site da revista Ciência & Tecnologia 

e, posteriormente, se aprovado, será necessário se inscrever no site da Funep. 

Serão aceitos até 2 (dois) resumos expandidos por autor principal, oriundos de trabalhos 

realizados nas seguintes áreas e subáreas afins: 

• Agronomia. 

• Biocombustíveis. 

• Biodiversidade. 

• Biotecnologia. 

• Biológicas. 

• Ciências Agrárias. 

• Ciências Ambientais. 

• Ciências Biológicas. 

• Engenharia Agrícola. 

• Engenharia Elétrica. 

• Engenharia Florestal. 

• Engenharia Mecânica. 

• Engenharia Química. 

• Engenharia de Produção. 

• Engenharias, Tecnologias e Gestão. 

• Gestão Empresarial. 

• Humanidades. 

• Interdisciplinar. 

• Marketing. 

• Medicina Veterinária. 

• Meio Ambiente. 

• Multidisciplinar. 

• Química. 

• Recursos Florestais. 

• Recursos Pesqueiros. 

• Saúde. 

• Sociais. 

• Sustentabilidade nos sistemas de produção. 

• Zootecnia. 

O apresentador, sendo o autor principal ou não do trabalho, obrigatoriamente, deverá se 

inscrever no Simpósio e poderá apresentar, no máximo, dois trabalhos. Para os coautores (no 

http://www.fatecjab.edu.br/
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máximo cinco por resumo) não haverá restrições quanto ao número de participações em 

trabalhos, e não será obrigatória a participação no evento. O certificado de apresentação será 

enviado, por e-mail, para todos os autores do trabalho e o certificado de aprovação e de 

publicação será disponibilizado no site da Revista ciência & Tecnologia, também para todos os 

autores.  

 

Procedimentos para submissão 

  

O autor responsável pela submissão precisará ter cadastro ou cadastrar-se no sistema 

OJS da Revista Ciência & Tecnologia da Fatec-JB 

https://citec.fatecjaboticabal.edu.br/index.php/citec/user/register, como autor, iniciar uma nova 

submissão, escolher uma das seções correspondentes. Exemplos: Simpósio – Revisão 

Bibliográfica – Agronomia ou Simpósio – Trabalho Científico – Agronomia , e seguir os demais 

passos. Importante e necessário: no passo 3, inclusão de metadados, deve-se incluir todos os 

autores, por ordem de autoria.  Todos os trabalhos aceitos serão apresentados, em forma de 

slides/power point (utilizar o modelo/template do evento), no dia 04 de novembro de 2020, das 

17h às 19h, por meio de um ambiente virtual (sala on-line) a ser cadastrada pela Fatec Nilo De 

Stéfani de Jaboticabal (Fatec-JB), cujo link será publicado oportunamente no site do evento.  

 Como o processo será realizado pelo site da Revista Ciência & Tecnologia, os autores 

são responsáveis por acompanhar todo o processo e verificar o que segue: 

1. Fica a cargo do autor verificar as atualizações inseridas no processo de submissão.  

2. Cada trabalho só pode abrir uma única submissão e todos os passos ocorrerão nessa, 

mesmo nos casos de correções ou mudanças de títulos. 

3. Qualquer dúvida deve ser enviada para o e-mail: citec@fatecjaboticabal.edu.br   

 

Categorias 

  

a) Trabalho científico - deverá ser inserido na seção: Simpósio –  Trabalhos 

Científicos –  área escolhida. Após o evento, os trabalhos científicos serão publicados como 

suplemento – Anais do evento –  na Revista on-line Ciência & Tecnologia da Fatec-JB, (ISSN 

2178-9436), que obteve classificação em 11 áreas no Qualis periódicos, na última avaliação do 

quadriênio 2013-2016.  

b) Revisão bibliográfica - deverá ser inserido na seção Simpósio de Tecnologia 

Ambiental e de Biocombustíveis – Revisão bibliográfica – área escolhida. Os trabalhos 

apresentados receberão certificados de apresentação, mas não serão publicados.  

  

Normas específicas para a elaboração do resumo expandido e dos slides/power point 

para apresentação  

  

O resumo expandido deverá ter, no máximo, 5 (cinco) páginas, incluindo os dados 

iniciais, texto, figuras, tabelas e referências. A qualidade do texto (gramática, ortografia e 

digitação), bem como as opiniões e conceitos emitidos no resumo expandido serão de exclusiva 

responsabilidade do(s) autor(es).  

http://www.fatecjab.edu.br/
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Serão observadas pela comissão técnico-científica, a qualidade técnica, a clareza, a 

relevância e a pertinência dos trabalhos ao evento. Os modelos/templates disponíveis já estão 

formatados no padrão exigido, mas havendo dúvida, deve-se consultar as normas do evento.  

As normas dos slides/power point também estão formatadas no próprio arquivo. O 

tamanho da letra deve ser de 20 para todo o texto, de todos os slides/power point, inclusive para 

o título e subtítulos, letra Times New Roman, alinhamento justificado. 

No site www.funep.org.br encontram-se disponíveis os modelos/templates para cada 

opção de trabalho dos resumos expandidos: para revisão bibliográfica e trabalho científico, 

assim como para apresentação: slides/power point. 

 

Cronograma  
 

Quadro 1 – Cronograma de submissão e apresentação do resumo expandido 

Submissões  Até 12/10/2020 

1ª Análise: com ou sem correções  Até 19/10/2020 

Correções pelo autor Até 23/10/2020 

2ª Análise: havendo correções Até 28/10/2020 

Apresentações 04/11/2020, das 17h às 19h 
Fonte: Comissão técnico-científica do Simpósio da Fatec-JB (2020) 

 

 

Orientações para apresentação dos resumos expandidos 

 

A apresentação de cada um dos resumos expandidos deverá ser oral, o tempo é de 10 

minutos para apresentação e mais 05 minutos para possíveis dúvidas, discussões e/ou arguições. 

 As apresentações deverão ser feitas em slides/power point, conforme 

modelo/template disponível no site do evento. Os autores deverão estar nas salas de 

apresentações on-line com antecedência mínima de 5 minutos ao horário programado.  

Data: 04 de novembro de 2020. 

Horário: das 17h às 19h. 
 

http://www.fatecjab.edu.br/

