
 

 

INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS PARA O 55º CBO 

 

 

RESUMOS SIMPLES  

 

 

O 55º CONGRESSO BRASILEIRO DE OLERICULTURA e ENCONTRO 

LATINO AMERICANO DE HORTICULTURA aceitará resumos simples 

relacionados com Olericultura, Horticultura (fruticultura e floricultura), Plantas 

Medicinais, Aromáticas e Condimentares. 

 

 

ÁREAS DE SUBMISSÃO:  

- Biotecnologia;  

- Controle de Qualidade;  

- Cultivo Protegido;  

- Economia e Comercialização;  

- Ensino e Extensão;  

- Entomologia;  

- Fisiologia;  

- Fitopatologia;  

- Fotoquímica e Atividades Biológicas;  

- Fitotecnia Geral;  

- Genética e Melhoramento;  

- Irrigação;  

- Nutrição e Adubação;  

- Horticultura Orgânica;  

- Micro propagação;  

- Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares;  

- Pós-colheita e Sementes.  

 

 

Os resumos serão submetidos à avaliação por assessores ad hoc, podendo ou não ser 

aceitos. Trabalhos referentes às culturas ou espécies não relacionadas com o evento 

não serão aceitos e o autor não terá o valor da inscrição devolvido.  

 

 

 



 

 

ORIENTAÇÕES PRELIMINARES 

 

1) A única forma de submissão dos resumos será on line. Será permitida a submissão de 

DOIS RESUMO SIMPLES POR INSCRIÇÃO.   
 

2) Primeiramente preencha a ficha de inscrição do congresso e imprima seu boleto para 

pagamento.  
 

3) Após o boleto ser quitado e liberado pelo sistema, o que ocorre geralmente no limite 

máximo de 3 (três) dias úteis, ocorrerá a liberação para submissão on line dos resumos 

simples.  
 

4) Os resumos simples deverão ser escritos em arquivo modelo com cabeçalho e rodapé, 

existente no site do 55º CBO. Ressalta-se a necessidade do preenchimento do cabeçalho 

no arquivo modelo com o título do resumo simples e nome do(s) autor(es). Serão 

necessários dois tipos de arquivos: um em PDF e o outro em doc ou docx (Word)  

a) o arquivo do word deverá apresentar o nome de todos os autores (inclusive no 

cabeçalho). Esse será usado para a editoração e posterior publicação, caso aceito, 

nos Anais do Congresso, na forma de Suplemento da Revista Horticultura 

Brasileira, que ficará disponível online no site da ABH e; 

b) o arquivo em PDF do resumo, porém sem o nome dos autores, no texto e no 

cabeçalho. Esse será submetido à avaliação por assessores ad hoc. 
 

5) Para que o resumo simples seja submetido ao 55º CBO é necessário que pelo menos 

um dos autores seja associado da ABH e que esteja em dia com a anuidade de 2018. O 

apresentador do trabalho deverá estar obrigatoriamente inscrito no congresso. Para se 

associar a ABH visite o link "Filie-se a ABH" em www.abhorticultura.com.br. 
 

6) Tenha em mãos o número ABH e a senha do autor que irá ser cadastrado como 

associado ABH. Um resumo simples pode ter mais de um associado como autor.  
 

7) A Comissão Executiva do 55º CBO recomenda critério e ética no momento do autor 

do resumo definir seus coautores. Resumos com mais de cinco coautores não serão 

aceitos para avaliação. 
  

8) Tenha em mãos os dados do CPF e e-mail do autor e de todos os coautores. Se 

estrangeiro, o número a ser informado é o do passaporte. 
 

9) O prazo para envio dos resumos simples será, impreterivelmente, do dia 15 de março 

até 15 de junho/2018.  
 

10) A Comissão Científica do 55º CBO selecionará os resumos simples que serão 

apresentados oralmente e o apresentador será comunicado com antecedência sobre as 

normas para preparo e apresentação do trabalho.  

  

http://www.abhorticultura.com.br/Filiacao/
http://www.abhorticultura.com.br/


 

 

NORMAS PARA OS RESUMOS SIMPLES  

 

- Os resumos simples deverão apresentar os seguintes itens: Cabeçalho (existente na 

página modelo), Título, Autor(es), Endereço do(s) Autor(es), Resumo, Palavras-

chave, Referências (opcional) e Agradecimentos (Opcional).  

 

- O resumo simples pode ser redigido em português, espanhol ou inglês e deverá ter 

uma página. 

 

- O texto deve ser digitado em fonte Times New Roman, tamanho 12, formato do 

papel A4 com espaçamento 1,0 entre linhas e margens (superior, inferior, esquerda e 

direita) de 3 cm. O texto deverá ser digitado em modo "justificado". As linhas da página 

devem ser numeradas. O cabeçalho, já pronto no modelo, deverá ser completado em 

fonte Times New Roman, tamanho 10 e em espaçamento simples.  

 

- As palavras RESUMO, AGRADECIMENTOS E REFERÊNCIAS deverão ser 

escritas em maiúsculo e negrito, tamanho da fonte 12.  

 

- O título deve ser redigido em fonte Times New Roman tamanho 14, em negrito, sem 

ponto final. Apenas a primeira letra do título e de nomes próprios deve ser maiúscula.  

 

- O título deve conter no máximo 90 caracteres, excluindo os espaços.  

 

- Os nomes dos autores devem ser redigidos em tamanho da fonte 12, negrito, separados 

por ponto-e-vírgula (;), independente do número de autores. O nome do apresentador 

do trabalho deverá ser sublinhado. Informe o nome(s) próprio(s) completo(s) do(s) 

autor(es). Abrevie somente o(s) sobrenome(s) intermediário(s). Por exemplo, José 

Maria Fontana Cardoso, deve aparecer como José Maria F Cardoso. Os números 

sobrescritos correspondentes a instituições e endereços, devem ser colocados após o 

nome completo do autor.  

 

- Os nomes de instituições e endereços devem ser redigidos em tamanho da fonte 10, 

separados por ponto-e-vírgula (;) com ponto final, após o último e, números 

correspondentes aos autores antes da instituição e o endereço. Inicie sempre pelo nome 

da instituição, seguido, então, pelas suas repartições, sempre da maior para menor, 

separadas por hífen (-). Quando dois autores têm o mesmo endereço institucional, ainda 

que em departamentos diferentes, basta citar o endereço para um deles. Inclua o 

endereço de correio eletrônico de todos os autores.  

 

- O RESUMO não deverá conter mais do que 300 palavras.  

 

 



 

 

PALAVRAS-CHAVE (ou KEYWORDS): no mínimo de três e máximo de cinco, 

devem iniciar pelo nome científico da espécie vegetal a que se refere o trabalho, 

seguindo-se os termos para indexação, que não estejam no título. Apresente as palavras-

chave uma linha após o texto do resumo.  

 

- Nas Referências, seguir as normas da Revista Horticultura Brasileira (da revista HB), 
http://cms.horticulturabrasileira.com.br/images/stories/HB/norma2015.pdf  

 

- Menção a concessão de bolsas ou financiamento de pesquisa deve ser colocada em 

AGRADECIMENTOS.  

 

 

ORIENTAÇÕES PARA O ENVIO DOS RESUMOS SIMPLES  

 

Preencha os campos da seguinte maneira:  

 

a) Em “Dados para Inscrição dos Trabalhos”, informe o título do trabalho em seguida 

informe a cultura do trabalho posteriormente o apresentador do trabalho e a forma de 

apresentar (oral ou pôster);  

 

b) Em "Dados para Inscrição do(s) Autor(es)" informe a quantidade de autores nome e 

cpf de cada um, em seguida informe seu email e número de associado;  

 

c) Em seguida, no campo “Submetido sem Autor” informe o arquivo com a extensão 

.pdf , logo após no campo “Submetido Completo” informe o arquivo com a 

extensão .doc 

 

d) finalmente, grave os dados e acompanhe por essa página o status do trabalho no 

campo "Dados do Trabalho".  

 

 

Quaisquer dúvidas sobre a redação e submissão do resumo simples, entrar em contato 

com a comissão científica do 55º CBO, através do e-mail contato@55cbo.com.br  

 

 

FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS RESUMOS SIMPLES 

  

Os resumos simples serão apresentados na forma de pôster ou oralmente. A Comissão 

Científica julgará a forma de apresentação e comunicará com antecedência os autores.  

http://cms.horticulturabrasileira.com.br/images/stories/HB/norma2015.pdf
mailto:contato@55cbo.com.br

