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INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE RESUMOS EXPANDIDOS – FENAQUARIUM 2019
O trabalho será submetido em formato PDF e não serão feitas correções após o envio. Portanto, solicitamos o
máximo cuidado e atenção na elaboração do texto, tabelas e figuras, pois mesmo pequenas falhas poderão inviabilizar a
aceitação do trabalho. Recomendamos aos autores que revisem a tradução do texto do Abstract em inglês com pessoas
qualificadas. O trabalho deverá ser digitado em editor Word no formulário específico (modelo) que deve ser “baixado”
pelo link: ModeloResumoFenaquarium.doc. Após a elaboração do resumo expandido, o mesmo deverá ser convertido
em formato PDF. Recomendamos atenção para o tamanho máximo de 2 MB para o arquivo em PDF e solicitamos aos
autores que verifiquem, após conversão do arquivo para formato PDF, se a configuração do texto foi mantida,
principalmente fórmulas.
O prazo final para submissão dos trabalhos será 10 de setembro de 2019, sem qualquer possibilidade de
prorrogação.
1.

Instruções gerais:

1.1 Escopo: Serão aceitos resumos apenas na sub-área de Aquicultura Ornamental.
1.2. Originalidade: Resumos já publicados em outros meios de comunicação, expandidos ou não, não deverão ser
encaminhados.
1.3. Arquivo PDF: Os resumos expandidos em arquivo PDF terão, no mínimo três e, no máximo quatro páginas,
incluindo tabelas e figuras. Resumos maiores serão recusados. O tamanho máximo do arquivo será 2 MB. Portanto,
atenção na elaboração de tabelas e figuras usando programas e/ou procedimentos que produzam arquivos com
capacidade superior ao limite estipulado.
1.4. Idioma: O idioma oficial dos Anais da Fenaquarium é o português. Porém, cada trabalho deverá conter título,
resumo e palavras-chave em inglês (Title, Abstract e Keywords).
1.5. Convenções, unidades, símbolos, abreviaturas e siglas:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

Padronizar os resumos com códigos de nomenclatura aceitos internacionalmente. Palavras estrangeiras,
sem equivalentes em português, deverão vir em itálico, assim como nomes científicos;
Usar o Sistema Internacional de Unidades (SIU) e suas abreviaturas consistentemente. Se não for possível
usar o SIU, seu equivalente deve ser também incluído;
Separar os valores de sua unidade de medida por espaço (10 kg e não 10kg) e usar barra diagonal direita (/)
em vez de expoentes negativos (10 kg/ha e não 10 kg.ha-1);
Usar nome por extenso para números menores que 10 (seis e não 6), exceto no caso de médias exatas,
séries de quantidades e números usados em apresentações estatísticas;
Seguir o sistema Estatístico do IBGE para a grafia de números. Nesse sistema, o milhar é sempre separado
por ponto (p.ex.: 1.230; 50.000; 461.000,00 e não 1230; 50 000; 461 000,00), e a parte decimal é separada
por vírgula (p.ex.: 8,75; 1.500,25 e não 8.75; 1.500,75);
Evitar o uso de pontos em siglas (EUA e não E.U.A.);
Usar símbolos de elementos e compostos químicos quando apropriados, especialmente se houver muita
repetição;
Usar nomes comuns de ingredientes ativos de formulações químicas em vez de nomes comerciais. Estes
deverão vir devidamente identificados, caso tenham de ser mencionados.

1.6. Tabelas e Figuras: Poderão ser incluídos até três elementos gráficos (figuras e/ou tabelas) e inseri-los
sequencialmente no texto.
1.6.1. Figuras: Deverão ser incluídas somente quando essenciais à elucidação do texto. Devem ser numeradas
sequencialmente, em algarismos arábicos, fazendo-se a sua devida referência no texto. Deverão estar centralizadas na
página. Textos internos (p.ex.: legendas) deverão ser escritos na fonte Times New Roman, normal, tamanho 8;
a) A edição das figuras deverá ser monocromática. Dessa forma, a distinção entre tratamentos, estruturas,
espécies etc., nas figuras, só poderá ser feita mediante símbolos apropriados.
b) Fotografias ou desenhos deverão estar no formato JPG. Atente para o fato de que fotografias ou desenhos
coloridos podem resultar em arquivos mais pesados!
c) O título, inserido abaixo da figura, conterá o texto Figura 1 (ou Figura 2) apenas com a primeira letra em
maiúsculo, seguida de ponto final, espaço e por fim, o título em fonte Times New Roman, normal, tamanho 10.
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1.6.2. Tabelas: Prepará-las, por meio do menu Tabela do MSWord, com linhas de cor preta e centralizadas na página
(no menu Tabela escolher a opção Tamanho de Célula ... Linha Centralizado, não usar espaçamento de texto) apenas
na linha de títulos e linha inferior;
a) Digitar o texto na fonte Times New Roman, normal, tamanho 10. Deixar uma linha em branco antes e depois
das tabelas. Digitar o título na linha imediatamente superior a tabela. Escrever o texto Tabela 1 (ou Tabela 2) na fonte
Times New Roman, normal, tamanho 10. Numerar as tabelas sequencialmente em algarismos arábicos, fazendo-se a
sua devida referência no texto;
b) O material tabulado deverá ser o mínimo necessário: incluir somente dados essenciais à compreensão do texto.
Descrever adequadamente as abreviações de cada tabela no título ou em nota de rodapé, referenciadas por letras
sobrescritas (a, b, c, etc.). Manter as notas descritivas dentro de um mínimo necessário. Colocar as unidades de medida
nos cabeçalhos das colunas.
1.7. Formatação do texto – Formato em papel A4 (210 x 297 mm), Fonte Times New Roman 10, normal, espaço
1,0; margens superior, inferior, esquerda e direita de 2,5. Pode conter até quatro páginas, numeradas sequencialmente,
no canto inferior direito. O texto deve ser digitado no formulário específico da feira (modelo), de modo que o cabeçalho e
o logotipo da Fenaquarium possam estar presentes no arquivo, após a conversão deste para o formato PDF.
2. Estrutura do resumo expandido
2.1. Geral – O resumo deve ser dividido em seções, em negrito, na seguinte ordem: Título, Resumo, PalavrasChave, Title, Abstract, Keywords, Introdução, Material e Métodos, Resultados e Discussão, Conclusões,
Agradecimento e Referências.
2.2. Título e Title - Devem ser precisos e informativos. Devem conter, no máximo, 250 caracteres (incluindo
espaços). Digitá-los em negrito e centralizado. Os títulos não devem conter ponto final. Quando necessário, indicar a
entidade financiadora da pesquisa como primeira chamada numerada, ao final do título. Deixar uma linha em branco após
o título.
2.3. Autores – Recomenda-se listar até seis autores. Devem ser listados com o nome completo (Ex.: Fulano Beltrano
de Sicrano). Os nomes dos autores deverão ser separados por vírgula. Incluir as afiliações, mediante chamadas
numeradas sequencialmente, em algarismos arábicos, após o último sobrenome de cada autor. Deixar uma linha em
branco após os autores.
2.4. Afiliações – Devem ser escritas na fonte Times New Roman, tamanho 8. Serão incluídas, logo após os autores,
e deverão obedecer a mesma sequência das chamadas feitas nos nomes dos autores. Poderá conter qualificação
profissional, instituição e e-mail. Incluir uma afiliação por linha, sendo aceitas, no máximo, seis. Deixar uma linha em
branco após as afiliações.
2.5. Resumo e Abstract - Devem conter, no máximo, 1.500 caracteres (incluindo espaços). Redigir o resumo e
abstract de forma direta e, preferencialmente, no pretérito perfeito. Devem ser informativos, com cerca de 1/3 do texto
referindo-se a introdução, material e métodos e os 2/3 restantes a resultados e conclusões, sem equações, citação
bibliográfica, abreviação não definida. É importante apresentar os resultados principais, nomear toda técnica nova, incluir
conceitos novos, conclusões e/ou recomendações práticas, caso pertinente. O texto deve ser justificado, começando
por Resumo: (ou Abstract:), seguido de dois pontos, iniciado junto à margem esquerda.
2.6. Palavras-chave e keywords – Registrar até seis palavras-chave e keywords. Devem ser apresentadas em
ordem alfabética, separadas por vírgulas, no respectivo idioma, após o Resumo e o Abstract. Digitá-las em letras
minúsculas, com alinhamento justificado. Não devem conter ponto final. Os termos devem permitir a recuperação do
trabalho num banco de dados da área pertinente. Não utilizar termos citados no título, pois estes serão automaticamente
indexados.
Deixar
uma
linha
em
branco
após
Palavras-chave
e
Keywords.
2.7. Texto Principal - Dividi-lo nas seguintes seções: Introdução, Material e Métodos, Resultados e Discussão,
Conclusões, Agradecimento e Referências. Observar os seguintes aspectos em cada seção:
a) Introdução – O título deste tópico deve estar em negrito e centralizado. Não deixar linha separando o título do
texto. Iniciar parágrafos deixando recuo de 1,0 cm da margem esquerda. Apresentar um rápido histórico do tema,
evidenciando o problema que foi pesquisado. Depois de enfatizar os motivos da pesquisa, terminar a seção apresentando
os objetivos do trabalho. Deixar uma linha em branco após a introdução.
b) Material e Métodos - O título deste tópico deve estar em negrito e centralizado. Não deixar linha separando o
título do texto. Iniciar parágrafos deixando recuo de 1,0 cm da margem esquerda. Deixar uma linha em branco após o
item material e métodos.
c) Resultados e Discussão - O título deste tópico deve estar em negrito e centralizado. Não deixar linha separando
o título do texto. Iniciar parágrafos deixando recuo de 1,0 cm da margem esquerda. Destacar os principais resultados,
fazendo as chamadas pertinentes para Tabelas ou Figuras. Tabelas e Figuras deverão ser inseridas sequencialmente no
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texto. Deixar uma linha em branco após o item Resultados e Discussão. Evitar abreviações não consagradas como, por
exemplo: "a produção no T1 foi maior que no T5, não diferindo do T2 e T3". Quando apropriado, apresentar análise
estatística dos dados. Analisar criticamente os resultados ante o conhecimento atual, evitar excesso de comparações
com a literatura. Caso seja pertinente, apontar as áreas onde, após a realização do trabalho, o conhecimento permanece
limitado, apresentando, então, sugestões para trabalhos futuros.
d) Conclusões - O título deste tópico deve estar em negrito e centralizado. Não deixar linha separando o título do
texto. Iniciar parágrafo deixando recuo de 1,0 cm da margem esquerda. Apresentar as principais conclusões em frases
curtas, separadas por parágrafos. Não usar esta seção para sumarizar os resultados (o que já foi feito no Resumo), mas
destacar o progresso e as aplicações que o trabalho propicia, buscando confrontar o que se obteve com os objetivos
inicialmente estabelecidos. Enfatizar as limitações que persistem, apresentando, sempre que apropriado, sugestões para
trabalhos futuros. Deixar uma linha em branco após o item conclusões.
e) Agradecimentos – Este tópico é optativo. O título deste tópico deve estar em negrito e centralizado. Não deixar
linha em branco separando o título do texto. Iniciar parágrafo deixando recuo de 1,0 cm da margem esquerda. Apresentar
os principais agradecimentos.
f) Referências – As citações de autores no texto devem ser em letras minúsculas, seguidas do ano da publicação.
Quando houver dois autores, usar & (e comercial) e, no caso de três ou mais autores, citar apenas o sobrenome do
primeiro autor, seguido de et al. Exemplos: "De acordo com Fulano (2018)"; "Segundo Fulano & Beltrano (2015)";
"Resultados similares (Sicrano, 2000; Beltrano et al., 2008; Sicrano & Fulano, 2014)". Na listagem das Referências (seis,
no máximo), citá-las em ordem alfabética e em letras maiúsculas. Evitar citações de resumos, trabalhos não publicados,
boletins técnicos e comunicação pessoal. Seguem alguns exemplos abaixo:
a. Revistas e Periódicos:
BELTRANO, S.P.; SICRANO, M.G. Tecnologia de bioflocos na produção de Tilápia. Animal Science Journal,
v.12, n.1, p.21-27, 2018.
b. Revistas e Periódicos em meio eletrônico:
FULANO, R.J. Farinha de insetos na alimentação de peixes. Embo Reports, v.16, n.6, p.676-680, 2015.
Acesso em: 28 jul 2019
SICRANO, M.G.; FULANO, R.J.; BELTRANO, S.P.; et al. Pseudomonas aeruginosa in Oreochromis
mossambicus. Diseases of Aquatic Organisms, v.3, n.2, p.154-161, 2015. Disponível em: <https://www.intres.com/articles/dao2019/133/d133p001.pdf> doi: 10.3354/dao03338
c. Dissertações e Teses:
BELTRANO, S.P. Processamento de pescado: tecnologias e qualidade da matéria-prima. 2010. 137f.
Dissertação (Mestrado em Zootecnia), Universidade Federal de São Carlos, Araras, 2010.
3. Normas para Apresentação dos Pôsteres

•

O autor apresentador do trabalho deverá, caso este seja recomendado pelos consultores e pela Comissão
Científica, permanecer no local de apresentação durante todo o período previsto para exposição.

•

A data, horários e local para fixação dos pôsteres serão determinados e divulgados com antecedência pela
Comissão Científica no site da Fenaquarium.

•

Os pôsteres deverão ser colocados 15 minutos antes do horário previsto de apresentação e retirados logo após
o final da mesma.

•

A área útil máxima do painel para apresentação dos pôsteres será de 0,9 m de largura x 1,20 m de altura.

•

Todo material necessário para fixação dos pôsteres será de responsabilidade do autor apresentador.

•

A fonte recomendada para digitação do texto do pôster é Arial, em tamanho que permita a leitura a pelo menos
2 m de distância (sugerimos um tamanho mínimo de 28) de modo a facilitar a leitura pelos participantes.

•

Os elementos essenciais são: título, autores, instituições de vinculação, e-mail, introdução, material e métodos,
resultados e discussão (recomenda-se a utilização de fotografias, gráficos, tabelas e figuras que facilitem a
ilustração), conclusões e bibliografia.

