
 
 
 
 
 

II ENCONTRO DE APICULTORES E MELIPONICULTORES DE OURICURI 
 

 

 
ENVIO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS (POSTERS) 

  
O II ENCONTRO DE APICULTORES E MELIPONICULTORES DE OURICURI propiciará aos participantes que se 
reunirão em Ouricuri - PE, nos dias 23, 24 e 25 de maio de 2017 a apresentação de trabalhos científicos. Os 
trabalhos apresentados durante o encontro terão seus resumos publicados nos Anais do evento na forma de CD e 
no CADERNO VERDE DE AGROECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. Os participantes que 
desejarem apresentar trabalhos durante o Seminário, bem como terem publicados seus resumos, deverão se 
orientar pelas seguintes normas. 
 
 

Normas para Preparação e Envio de Resumos 
 
1. O envio dos trabalhos será feito pelo site do evento (enamo.ouricuri.ifsertao-pe.edu.br) ou através do e-mail do 
(iienamo2017@gmail.com), na forma de RESUMOS EXPANDIDOS, não sendo aceitos trabalhos enviados por 
correio ou fax. 
  
2. O prazo para recebimento dos resumos é até as 18h00minh do dia 05 de maio de 2017;  
 
3. Os resumos deverão ser escritos em Português, Inglês ou Espanhol, seguindo as normas da Revista Verde de 

Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável     (http://www.gvaa.com.br/revista/index.php/RVADS); 
 
4. Não serão aceitos resumos após o vencimento do prazo;  
 
5. Cada resumo poderá ter no máximo 6 autores e pelo menos um dos autores deverá estar inscrito no evento; 
 
6. Cada participante poderá inscrever até 03 resumos; 
 
7. O resumo deverá estar relacionado com os GRUPOS TEMÁTICOS DO ENCONTRO: 
  
a) Biologia de Abelhas  
b) Melhoramento de Abelhas e Produção de Rainhas  
c) Polinização  
d) Flora Apícola e Meliponícola  
e) Produtos das Abelhas  
f) Sistema de Manejo  
g) Cadeia Produtiva da Apicultura 
h) Outros 
 
8. Os trabalhos serão avaliados e selecionados pela Comissão Científica do evento, que emitirá parecer do 
resultado da avaliação, com aprovação ou rejeição do(s) mesmo(s), divulgando no site os trabalhos aceitos. Não 
serão aceitas solicitações de reavaliação de trabalhos não selecionados.  
 
09. O conteúdo do trabalho é de inteira responsabilidade do autor. 
  
10. As dúvidas sobre quaisquer procedimentos referentes aos trabalhos científicos encaminhados para o II 
Encontro de Apicultores e Meliponicultores de Ouricuri, poderão ser feitas através dos seguintes meios: Telefones: 
(87) 9 99438337 / (85) 9 99078404 (Társio) ou pelo e-mail do evento: iienamo2017@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:iienamo2017@gmail.com


Forma de Apresentação: Pôster 
 
1. As sessões de apresentação dos pôsters serão coordenadas pela Comissão Científica. 
  
2. Estará sob a responsabilidade dos apresentadores a elaboração dos pôsters, bem como o material que julgam 
necessário para a sua apresentação. 
  
3. Os pôsters deverão ser elaborados na forma de um painel, medindo, no máximo, 0,90m de largura por 1,00m 
de altura. Deverão conter, com as limitações de praxe, e de forma clara e sintética, título, autores e Instituição de 
origem, corpo do trabalho, referências bibliográficas e agradecimentos. Deverá conter, ainda, endereço eletrônico 
para contato do autor principal. 
  
4. Após o aceite do(s) trabalho(s) será comunicado, via internet, o dia e o horário de exposição do(s) mesmo(s), 
bem como o tempo de permanência do autor para a apresentação. 
  
5. O trabalho deverá ser apresentado por um dos autores e este deverá está obrigatoriamente inscrito no evento. 
  
6. Cada trabalho científico apresentado receberá um certificado (por e-mail), constando os nomes de todos os 
autores. Para o recebimento do certificado relativo ao trabalho será obrigatória a exposição do pôster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouricuri - PE, 23 de março de 2017. 
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Inserir aqui o título do seu trabalho 
 

Inserir aqui o título do seu trabalho em inglês 
 

 [insira aqui os nomes dos autores por extenso, separados por vírgula, a começar pelo autor principal; colocar marcador 

sobrescrito em cada autor, referente à instituição a que o mesmo está filiado; retirar os colchetes No máximo 6 autores]1 
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 AP AC SB AT SS 
SS/

AT 
a* L* pH 

AP - 
0,72

** 
0,71

** 
0,18 

-
0,12 

-
0,24 

0,17
68 

-
0,70** 

0,36 

AC  - 
0,86

** 
0,18 

-
0,40 

-
0,15 

0,10 
-

0,33 
0,11 

SB   - 
-

0,05 
-

0,18 
-

0,14 
-

0,04 
-

0,17 
0,27 

AT    - 0,10 
-

0,85** 
-

0,26 
-

0,17 
-0,22 

SS     - 0,33 
-

0,23 
0,11 0,51 

SS/AT      - 0,29 0,07 0,45 

a*       - 
-

0,37 
0,002 

L*        - -0,32 

pH         - 

   ** Significativo pelo teste t (p=0,01). 

 

[inserir aqui o texto referente aos resultados e discussão 

de seu trabalho; retirar os colchetes][inserir aqui o texto 

referente aos resultados e discussão de seu trabalho; retirar os 

colchetes][inserir aqui o texto referente aos resultados e 

discussão de seu trabalho; retirar os colchetes][inserir aqui o 

texto referente aos resultados e discussão de seu trabalho; 

retirar os colchetes] 
[inserir aqui o texto referente aos resultados e discussão 

de seu trabalho; retirar os colchetes][inserir aqui o texto 

referente aos resultados e discussão de seu trabalho; retirar os 

colchetes][inserir aqui o texto referente aos resultados e 

discussão de seu trabalho; retirar os colchetes][inserir aqui o 

texto referente aos resultados e discussão de seu trabalho; 

retirar os colchetes] 

[inserir aqui o texto referente aos resultados e discussão 

de seu trabalho; retirar os colchetes][inserir aqui o texto 

referente aos resultados e discussão de seu trabalho; retirar os 

colchetes][inserir aqui o texto referente aos resultados e 
discussão de seu trabalho; retirar os colchetes][inserir aqui o 

texto referente aos resultados e discussão de seu trabalho; 

retirar os colchetes] 

 [inserir aqui o texto referente aos resultados e discussão 

de seu trabalho; retirar os colchetes][inserir aqui o texto 

referente aos resultados e discussão de seu trabalho; retirar os 

colchetes][inserir aqui o texto referente aos resultados e 

discussão de seu trabalho; retirar os colchetes][inserir aqui o 
texto referente aos resultados e discussão de seu trabalho; 

retirar os colchetes] 

[inserir aqui o texto referente aos resultados e discussão 

de seu trabalho; retirar os colchetes][inserir aqui o texto 

referente aos resultados e discussão de seu trabalho; retirar os 

colchetes][inserir aqui o texto referente aos resultados e 

discussão de seu trabalho; retirar os colchetes][inserir aqui o 

texto referente aos resultados e discussão de seu trabalho; 

retirar os colchetes] 

[inserir aqui o texto referente aos resultados e discussão 

de seu trabalho; retirar os colchetes][inserir aqui o texto 
referente aos resultados e discussão de seu trabalho; retirar os 

colchetes]. 



 

 

 

.

Figura 1. Legenda da figura Legenda da figura Legenda da figura Legenda da figura Legenda da figura Legenda da figura 

Legenda da figura Legenda da figura Legenda da figura Legenda da figura. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[inserir aqui o texto referente aos resultados e discussão 

de seu trabalho; retirar os colchetes][inserir aqui o texto 

referente aos resultados e discussão de seu trabalho; retirar os 

colchetes][inserir aqui o texto referente aos resultados e 

discussão de seu trabalho; retirar os colchetes][inserir aqui o 
texto referente aos resultados e discussão de seu trabalho; 

retirar os colchetes] 

[inserir aqui o texto referente aos resultados e discussão 

de seu trabalho; retirar os colchetes][inserir aqui o texto 

referente aos resultados e discussão de seu trabalho; retirar os 

colchetes][inserir aqui o texto referente aos resultados e 

discussão de seu trabalho; retirar os colchetes][inserir aqui o 

texto referente aos resultados e discussão de seu trabalho; 

retirar os colchetes] 

[inserir aqui o texto referente aos resultados e discussão 

de seu trabalho; retirar os colchetes][inserir aqui o texto 

referente aos resultados e discussão de seu trabalho; retirar os 
colchetes][inserir aqui o texto referente aos resultados e 

discussão de seu trabalho; retirar os colchetes][inserir aqui o 

texto referente aos resultados e discussão de seu trabalho; 

retirar os colchetes]  

 

CONCLUSÕES 

 

[inserir aqui o texto referente a conclusão de seu 

trabalho; retirar os colchetes] [inserir aqui o texto referente a 

conclusão de seu trabalho; retirar os colchetes][inserir aqui o 

texto referente a conclusão de seu trabalho; retirar os 
colchetes][inserir aqui o texto referente a conclusão de seu 

trabalho; retirar os colchetes][inserir aqui o texto referente a 

conclusão de seu trabalho; retirar os colchetes][inserir aqui o 

texto referente a conclusão de seu trabalho; retirar os 

colchetes]. 

 

REFERÊNCIAS  

 

ALMEIDA, F. de A. C.; MATOS, V. P.; CASTRO, J. R. de; 

DUTRA, A. S. Avaliação da qualidade e conservação de 

sementes a nível de produtor. In: Hara, T.; ALMEIDA, F. de 

A. C.;CAVALCANTI MATA, M. E. R. M. (eds.). 
Armazenamento de grãos e sementes nas propriedades rurais. 

Campina Grande: UFPB/SBEA, 2015. cap.3, p.133-188. 

DANTAS NETO, J. Modelos de decisão para otimização do 

padrão de cultivo em áreas irrigadas, baseados nas funções de 

resposta da cultura à água. 2015. 125f. Dissertação (Mestrado 

em Sistemas Agroindustriais) – Universidade Federal de 

Campina Grande, Pombal. 2015. 

NÃÃS, I. de A . Princípios de conforto térmico na produção 

animal. 1.ed. São Paulo: Ícone Editora Ltda, 2010. 183p. 

PEREIRA, G. M.; SOARES, A. A.; ALVES, A. R.; RAMOS, 

M. M.; MARTINEZ, M. A. Modelo computacional para 
simulação das perdas de água por evaporação na irrigação por 

aspersão. Engenharia Agrícola, Jaboticabal, v.16, n.3, p.11-

26, 2015. 

WEISS, A.; SANTOS, S.; BACK, N.; FORCELLINI, F. 

Diagnóstico da mecanização agrícola existente nas 

microbacias da região do Tijucas da Madre. In: Congresso 

Brasileiro de Engenharia Agrícola, 25, e Congresso Latino-

Americano de Ingenieria Agrícola, 2, 1996, Bauru. Anais ... 
Bauru: SBEA, 2010. p.130.  

. 



ROTEIRO PARA A ELABORAÇÃO DO ARTIGO 

 

Línguas e áreas de estudo  

Os artigos submetidos à Revista Verde podem ser elaborados em Português, Inglês ou Espanhol e devem ser 

produto de pesquisa nas áreas de Ciências Agrárias, Ciências Ambientais, Ciências de Alimentos, Biologia, 
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Composição sequencial do artigo  
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g) Key words: terá a mesma normatização das palavras-chave.  
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assunto, mas, sim, sobre resultados de pesquisa. Deve constar elementos necessários que justifique a importância 
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a) Processador: Word for Windows 
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convenções internacionais de cada área em questão. 

h) Tabelas e Figuras (gráficos, mapas, imagens, fotografias, desenhos) 

• As tabelas e figuras com texto em fonte Times New Roman, tamanho 9-10, e ser inseridas logo abaixo do 

parágrafo onde foram citadas a primeira vez. Exemplos de citações no texto: Figura 1; Tabela 1. Tabelas e 
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deve ser maiúscula e com um ponto (exemplo: A.), posicionada ao lado esquerdo superior da figura. As figuras 
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Exemplos de citações no texto  

 

As citações devem conter o sobrenome do autor, que podem vir no início ou no final. Se colocadas no início do 
texto, o sobrenome aparece, apenas com a primeira letra em maiúsculo. 

Ex.: Segundo Chaves (2015), os baixos índices de precipitação [...] 

 Quando citado no final da citação, o sobrenome do autor aparece com todas as letras em maiúsculo e 

entre parênteses. 

Ex.: Os baixos índices de precipitação (CHAVES, 2015) 

Citação direta  

É a transcrição textual de parte da obra do autor consultado.  

a) Até três linhas  

As citações de até três linhas devem ser incorporadas ao parágrafo, entre aspas duplas. 

Ex.: 

De acordo com Alves (2015 p. 170) “as regiões semiáridas têm, como característica principal, as chuvas 

irregulares, variando espacialmente e de um ano para outro, variando consideravelmente, até mesmo dentro de 
alguns quilômetros de distância e em escalas de tempo diferentes, tornando as colheitas das culturas 

imprevisíveis”. 

 

b) Com mais de três linhas  

As citações com mais de três linhas devem figurar abaixo do texto, com recuo de 4 cm da margem esquerda, 

com letra tamanho 10, espaço simples, sem itálico, sem aspas, estilo “bloco”. 

 

Ex.: 

Os baixos índices de precipitação e a irregularidade do seu regime na região 

Nordeste, aliados ao contexto hidrogeológico, notadamente no semiárido brasileiro, 

contribuem para os reduzidos valores de disponibilidade hídrica na região. A região 
semiárida, além dos baixos índices pluviométricos (inferiores a 900 mm), 

caracteriza-se por apresentar temperaturas elevadas durante todo ano, baixas 

amplitudes térmicas em termos de médias mensais (entre 2 ºC e 3 ºC), forte 

insolação e altas taxas de evapotranspiração (CHAVES, 2015, p. 161).  



Citação Indireta 

 

Texto criado pelo autor do TCC com base no texto do autor consultado (transcrição livre). 

Citação com mais de três autores 

Indica-se apenas o primeiro autor, seguido da expressão et al.  

 

Ex.: 

A escassez de água potável é uma realidade em diversas regiões do mundo e no Brasil e, em muitos casos, 

resultante da utilização predatória dos recursos hídricos e da intensificação das atividades de caráter poluidor 

(CRISPIM et al., 2015). 

 
SISTEMA DE CHAMADA 

Quando ocorrer a similaridade de sobrenomes de autores, acrescentam-se as iniciais de seus prenomes; se 

mesmo assim existir coincidência, colocam-se os prenomes por extenso. 

 

Ex.: 

(ALMEIDA, R., 2015) 

(ALMEIDA, P., 2015) 

 

(ALMEIDA, RICARDO, 2015) 

(ALMEIDA, RUI, 2015) 

 
As citações de diversos documentos do mesmo autor, publicados num mesmo ano, são distinguidas pelo 

acréscimo de letras minúsculas, em ordem alfabética, após a data e sem espacejamento, conforme a lista de 

referências.  

 

Ex.: 

Segundo Crispim (2014a), o processo de ocupação do Brasil caracterizou-se pela falta de planejamento e 

consequente destruição dos recursos naturais. 

A vegetação ciliar desempenha função considerável na ecologia e hidrologia de uma bacia hidrográfica 

(CRISPIM, 2014b).  

 

As citações indiretas de diversos documentos de vários autores, mencionados simultaneamente, devem ser 
separadas por ponto e vírgula, em ordem alfabética. 

Vários pesquisadores enfatizam que a pegada hídrica é um indicador do uso da água que considera não apenas o 
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2014; SILVA, 2015). 

 

a) Quando a citação possuir apenas um autor: Folegatti (2013) ou (FOLEGATTI, 2013). 

b) Quando a citação possuir dois autores: Frizzone e Saad (2013) ou (FRIZZONE; SAAD, 2013). 

c) Quando a citação possuir mais de dois autores: Botrel et al. (2013) ou (BOTREL et al., 2013).  
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No caso de CD Rom, o título da publicação continuará sendo Anais, Resumos ou Proceedings mas o número de 

páginas será substituído pelas palavras CD Rom.  

 

Outras informações sobre normatização de artigos  

 

a) Na descrição dos parâmetros e variáveis de uma equação deverá haver um traço separando o símbolo de sua 

descrição. A numeração de uma equação deverá estar entre parêntesis e alinhada à direita: exemplo: (1). As 
equações deverão ser citadas no texto conforme os seguintes exemplos: Eq. 1; Eqs. 3 e 4.  

 

b) Todas as letras de uma sigla devem ser maiúsculas; já o nome por extenso de uma instituição deve ter 

maiúscula apenas a primeira letra de cada palavra.  

 

c) Nos exemplos seguintes de citações no texto de valores numéricos, o formato correto é o que se encontra no 

lado direito da igualdade:  

10 horas = 10 h; 32 minutos = 32 min; 5 l (litros) = 5 L; 45 ml = 45 mL; l/s = L s-1; 27oC = 27 oC; 0,14 

m3/min/m = 0,14 m3 min-1 m-1; 100 g de peso/ave = 100 g de peso por ave; 2 toneladas = 2 t; mm/dia = mm d-

1; 2x3 = 2 x 3 (deve ser separado); 45,2 - 61,5 = 45,2–61,5 (deve ser junto).  

A % é a única unidade que deve estar junto ao número (45%). Quando no texto existirem valores numéricos 
seguidos, que possuem a mesma unidade, colocar a unidade somente no último valor (Exemplos: 20 m e 40 m = 

20 e 40 m; 56,1%, 82,5% e 90,2% = 56,1, 82,5 e 90,2%).  

d) Quando for pertinente, deixar os valores numéricos no texto, tabelas e figuras com no máximo três casas 

decimais.  
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exceção de nomes próprios. O título de eventos deverá ter apenas a 1ª letra de cada palavra maiúscula. 
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artigos, por exemplo, formas de como agrupar figuras e tabelas. 
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