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Submissão de Trabalhos 

 

REGULAMENTO GERAL  

 

 

O IV Seminário Piauiense de Agroecologia – SAP será promovido pela Universidade Federal 

do Piauí - UFPI, Comissão da Produção Orgânica – CPOrg/MAPA e Comissão Municipal de 

Agroecologia e Produção Orgânica - CMAPO no período de 20 a 22 de novembro do ano de 2018 na 

cidade de Teresina.  O evento é uma construção coletiva de várias pessoas e instituições que buscam 

a formação e autonomia das agricultoras e agricultores, como sujeitos que criam, recriam, resgatam, 

lutam e defendem a agroecologia.  Nesse sentido, propomos através deste, disseminar os princípios da 

agroecologia por meio da apresentação dos resultados de pesquisas, estudos e relatos de experiências 

exitosas no âmbito das agriculturas de base ecológicas. 

Um diferencial do evento é que os trabalhos selecionados serão publicados em uma edição 

especial da Revista Informe Econômico ISSN 1517-6258
1
 do Departamento de Ciências Econômicas, 

da Universidade Federal do Piauí (UFPI), que oportunizará a divulgação e o debate de questões 

ligadas a Agroecologia.  

 

1. NORMAS PARA ENVIO E APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

1.1 Os trabalhos serão submetidos na forma de Resumo Simples, Artigos e/ou relato de experiências, 

elaborados conforme os modelos oferecidos por estas normas. 

1.2. Cada trabalho pode ter, no máximo, 5 (cinco) autore/as e cada autor/a pode inscrever, no máximo, 

dois trabalhos, seja constando como autor/a ou co-autor/a.  

1.3 Os trabalhos poderão ser submetidos paracomporem um dos seguintes GTs : 

GT01: Gênero, feminismo e agroecologia.  

GT02: Juventude, sucessão familiar e agroecologia 

GT03. Agricultura urbana, periurbana, quintais e agroecologia. 

GT04: Políticas Públicas: ATER e mercados alternativos para a produção de base agroecológica 

GT05. Agrobiodiversidade, sementes crioulas, raças nativas, extrativismo sustentável 

GT06. Cultura e comunicação  

GT07. Educação, construção do conhecimento agroecológico e metodologias participativas 

GT08. Transição agroecológica  

 

                                                           
1
 A  Revista em questão Qualis B3 (ano-base 2017) para área Interdisciplinar e para Ciências Ambientais. 
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1.4 O período para submissão de trabalhos será de 25 de agosto a 07 de outubro de 2018, unicamente 

via o seguinte e-mail: trabalhosivspapi@gmail.com. No espaço “assunto” do e-mail deve, 

obrigatoriamente, indicar o título do GT para o qual se propõe o trabalho, informando o tipo de 

resumo, se simples ou artigo. Exemplo: Resumo simples: GT01: Gênero, feminismo e agroecologia; 

Artigo: GT04: Políticas Públicas: extensão rural e mercados alternativos para a produção de 

base agroecológica 

1.5 Até o dia 28/10/2018 o/as autor/as receberão seus arquivos já avaliados, indicadas as correções a 

realizar, se for o caso. Se solicitadas correções, os trabalhos deverão retornar para o Comissão 

Técnico-Científica em até 5 (cinco) dias úteis após esta data, impreterivelmente. Caso contrário, os 

trabalhos não serão aceitos.  

1.6 Até o dia 11/11/2018, o/as autor/as receberão a comunicação final de aceite ou não do trabalho 

submetido, assim como a modalidade, a data, o horário e o local da apresentação. 

1.7 Os trabalhos serão apresentados nas seguintes modalidades: 

a) Partilha Livre: Nesta modalidade serão apresentados os resumos simples e/ou relatos de 

experiência. As apresentações poderão ser feitas na forma de instalação pedagógica, pôster, peça 

teatral, estandarte, maquete, painel etc.; podendo-se utilizar os mais diversos materiais, tais como: 

material reciclável, tramas de palha, juta, tecido, fios e barbantes, fotografias, sementes, plantas, 

madeira, produtos in natura, banner plástico etc. O espaço destinado para cada trabalho será de 2m
2 
de 

solo, previamente reservado pela organização do evento e devidamente assinalado.  

Em todos os trabalhos deve constar a seguinte identificação: IV Seminário Piauiense de Agroecologia. 

Teresina-PI/UFPI-2018, elaborado conforme a criatividade do/as autore/as.  

b) Partilha Mediada: Nesta modalidade serão apresentados os Artigos e/ou Relatos de Experiência. 

As apresentações serão feitas oralmente, contando com a mediação de um/a coordenador/a do GT e 

com a participação de interessado/as. Não será obrigatório o uso de banner ou power point. Na 

eventualidade do trabalho se utilizar de imagens e desejar apresentá-las, o/a autor/a deverá notificar a 

coordenação do GT no momento da submissão do trabalho.  

1.8 Em ambas as partilhas poderão ser submetidos TRABALHOS CIENTÍFICOS, INOVAÇÕES 

E/OU RELATOS DE EXPERIÊNCIA, originais; concluídos ou em andamento, sendo vedado ao/às 

autor/as submeter trabalhos já divulgados ou em fase de planejamento.  

1.9 Eventualmente, a Comissão Técnico-Científica poderá sugerir que o trabalho mude de modalidade 

de apresentação (Partilha livre/Partilha mediada), caso avalie que o mesmo pareça mais adequado à 

modalidade diversa daquela proposta pelo/a autor/a.  

1.10 Os/as apresentador/as de trabalho deverá/ão estar, necessariamente, inscrito/as no evento, 

aceitando-se, no máximo, dois/duas por cada trabalho. 

mailto:ivspapi@gmail.com
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Em ambas as Partilhas o/as apresentador/as deverá/ão permanecer por todo o tempo no local 

designado para apresentação, a fim de propiciar o diálogo e a troca, seja com a mediação, seja com 

interessado/as diverso/as.  

1.11 No caso das Partilhas Livres, os trabalhos deverão ser colocados no local indicado anteriormente 

pela Comissão Organizadora meia hora antes do horário previsto para apresentação. A montagem e 

retirada do trabalho é de inteira responsabilidade do/as autore/as. 

 1.12 A qualidade do texto (gramática, ortografia e digitação), bem como as opiniões e os conceitos 

emitidos nos resumos simples, artigos e/ou relatos de experiência ou durante as partilhas são de 

exclusiva responsabilidade do/as autor/as; 

1.13 Só serão publicados nos Anais do IV Seminário Piauiense de Agroecologia trabalhos os quais 

pelo menos um/a do/as autore/as tenha efetivado sua inscrição no prazo estabelecido. 

1.14 O atendimento às normas é de responsabilidade do/as autor/as, podendo a Comissão Técnico-

Científica recusar trabalhos que estejam fora dos padrões estabelecidos. 

 

2. NORMAS PARA ELABORAÇÃO DOS ARTIGOS
2
: 

 

2.1 O trabalho deverá ser escrito na língua portuguesa. 

2.2 O trabalho deverá conter, no máximo Seis (06) e no mínimo quatro (04) páginas, obedecendo à 

sequência: Título, Autor/as, Informações sobre o/as autore/as, informação sobre as instituições a que 

pertencem; Introdução, Desenvolvimento, Conclusão, Agradecimentos (Opcional) e Referências. 

2.3 O texto deverá ser escrito na fonte Times New Roman, espaçamento simples entre linhas. A fonte 

deve ter tamanho 12 para os títulos e para o texto, tamanho 11 para o/as autore/as e 10 para a 

instituição de origem do/as autore/as. Não alterar o tipo e tamanho das fontes ou espaço entre as linhas 

para adicionar mais texto. Da mesma forma, não alterar o tamanho das páginas nem as margens deste 

formato geral.  

2.4 Os trabalhos deverão ser encaminhados no formato de texto editável (Word) permitindo a 

avaliação por escrito da Comissão Técnico-Científica. O artigo deverá ser organizado conforme 

modelo abaixo: 

TÍTULO COM LETRAS EM MAIÚSCULO, COM ATÉ 15 PALAVRAS. NEGRITO, 

CENTRALIZADO, ESPAÇO SIMPLES ENTRE LINHAS, FONTE TIMES NEW ROMAN, 

TAMANHO 12 

                                                           
2
 Só serão publicados os artigos que forem apresentados nos GTS, a mera submissão com respectiva aprovação, 

não garantirá a sua publicação.  Após as apresentações nos GTs a Revista Informe Econômico orientará o/a 

autor/a para padronização dos artigos de acordo com as normas de publicação da revista.  
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Espaço 

Nome completo do/as autore/as, identificado/as por número sobrescrito no final 
(1)

; No máximo seis 

autore/as, com o/as apresentadore/as sublinhado/as; Negrito e centralizado, espaço simples entre 

linhas, fonte Times New Roman tamanho 11. 

Espaço 

 (1) 
Instituição de origem (por extenso) e e-mail do primeiro autor; fonte Times New Roman tamanho 

10. 

 

Dois espaços 

INTRODUÇÃO 

Espaço 

A INTRODUÇÃO deverá apresentar inicialmente a justificativa e os objetivos do trabalho. 

Deverá situá-lo no tempo e espacialmente, além de anunciar rapidamente teorias e referências 

utilizadas, especialmente no caso de artigo científico.Se o trabalho consiste em inovação técnico-

científica, informar claramente como foi construída, realçando o ineditismo. 

O último parágrafo deverá apontar sucinta e claramente as conclusões mais relevantes 

alcançadas pelo trabalho científico ou as contribuições do relato de experiência.  

A INTRODUÇÃO não tem limite de palavras, mas não deverá ser longa a ponto de prejudicar a 

abordagem dos itens seguintes do trabalho, prejudicando sua adequada elaboração.  

Espaço 

DESENVOLVIMENTO 

Nesta parte do trabalho o/as autores devem efetivamente apresentar o trabalho realizado, no 

tocante a referencial teórico-metodológico, realização de sua pesquisa/experimento de campo/relato de 

experiência e discussão dos achados/construtos do processo. No caso dos relatos de experiência 

Na apresentação escrita do trabalho não há necessidade de se manter a palavra 

DESENVOLVIMENTO, podendo esta seção ser intitulada e organizada conforme as ideias e a 

criatividade do/a próprio/a autor/a. O desenvolvimento poderá vir organizado em uma ou mais de uma 

parte, usando-se títulos e subtítulos que se mostrem necessários, de modo a comunicar clara e 

legitimamente o que foi realizado.Os resultados alcançados e contribuições prestadas devem ser 

descritas e também discutidas à luz da literatura. Deve-se evitar a repetição, por si, de dados que 

constem em eventuais tabelas e demais figuras. 

Dependendo da natureza do trabalho, uma caracterização do campo ou da área experimental 

deve ser inserida, tornando claras as condições em que o trabalho foi realizado. Importante descrever 

sucintamente os procedimentos utilizados (inclusive os estatísticos); as adaptações promovidas etc. 
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Nas referências à fauna e flora, utilizar também os nomes científicos, em itálico. As unidades de 

medidas e símbolos devem ser os do Sistema Internacional (SI). Siglas e abreviaturas, quando usadas 

pela primeira vez, devem ser precedidas do seu significado por extenso. 

As Figuras deverão vir numeradas e intituladas. Se tabela ou gráfico, com fonte 12, em negrito, 

no topo da figura. Deverão ser inseridas tão logo sejam citadas no texto. Nas fotografias, fonte 9, no 

rodapé da figura. Para informações no interior de tabelas e gráficos usartamanho 10. Para a para 

citação das fontes das figuras e demais informações, sempre tamanho 9, no rodapé.  

Ex: 

 

Tabela 1 - Valores médios para porcentagem de germinação (%G), altura de planta (ALT), 

número de folhas por planta (NF), diâmetro do caule (DC), matéria fresca da parte aérea 

(MSPA) e volume das raízes (VR) de mudas de melancia aos 14 DAS. 

TRATAMENTO 
G IVE NF ALT DC VR MFPA 

(%)     (cm) (mm) (mL) (mg) 

T1- Substrato Comercial HT 100,0 a 4,5 a 2,4 abc 10,1 c 1,6 c 0,12 b 350,0 bc 

T2- Composto + 0% cinza 94,2 a  3,8 abc 3,0 a 14,1 a 2,1 ab 0,13 b 751,6 a 

T3- Composto + 1% cinza 97,5 a 4,1 ab 2,8 ab 13,2 ab 2,2 a 0,15 b 721,6 a 

T4- Composto + 5% cinza 90,0 a 3,9 ab 2,9 a 12,3 abc 1,9 b 0,21 a 619,7 a 

T5- Composto + 10% cinza 83,3 ab 3,3 abc 2,6 ab 10,8 bc 1,6 c 0,15 b 460,3 b 

T6- Composto + 15% cinza 55,0 c 2,5 c 1,9 c 5,7 d 1,3 d 0,10 bc 219,5 cd 

T7- Composto + 20 % cinza 60,0 bc 2,7 bc 2,2 bc 5,0 d 1,4 cd 0,06 c 153,7 d 

Valores de F 11,8 ** 5,8** 8,3 ** 33,2 ** 34,1** 51,5 ** 13,9 ** 

CV (%) 12,8 16,9 16,10 16,11 16,12 16,14 16,13 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade; **Significativo a 1% de probabilidade; *Significativo a 5% de probabilidade; 
ns

Não 

significativo a 5% de probabilidade; CV = Coeficiente de variação. 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa direta. 

 

Nas figuras os títulos de tabelas e gráficos deverão ficar acima, em fonte tamanho 12, e as 

fontes deverão ser posicionadas abaixo, em fonte tamanho 10. Nas fotografias, tanto títulos, quanto 

fontes deverão ficar abaixo, escritos em fonte tamanho 10. Recomenda-se atenção para a qualidade das 

figuras, que deve ser, pelo menos, média.  
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Figura 1: Evolução das taxas de homicídio de mulheres. Brasil, 2003-2013 
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Fonte: Mapa da Violência, 2015 

 
 

Fotografia 1: Feira de Base Agroecológica-Cultural da UFPI. Teresina, maio/2017. Fotóg: André 

Passos. 

 

 

CONCLUSÃO 

Nesta seção o/as autore/as deverão expressar clara e objetivamente onde chegaram com todo o 

trabalho realizado. É onde informarão se os objetivos foram colimados ou não. Se não, explicar as 

razões. O/as autore/as deverão evidenciar a conclusão de maior relevância. 

 

 

AGRADECIMENTOS  

 

O item AGRADECIMENTOS é opcional. O/as autore/as podem fazer agradecimentos breves 
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nesse espaço, eximindo-se de fazê-los no texto ouem qualquer outro espaço do resumo.  

 

REFERÊNCIAS 

 

Todas as citações no texto, e somente elas, deverão constar no item REFERÊNCIAS, listadas 

em ordem alfabética do sobrenome do/as autore/as, sem numeração, em fonte tamanho 10. Os títulos 

de revistas e periódicos deverão vir por extenso. As referências serão elaboradas conforme 

demonstrado abaixo:  

1. Periódicos: 

BORSATTO , Ricardo Serra e DO CARMO, Maristela Simões. Agroecologia e sua Epistemologia. 

Interciência, vol. 37. nº 9, set/2012. 

2. Livro: 

SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. São Paulo: Cortez, 2003 

3. Capítulo de livro: 

SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. Canção e ditadura: o canto da terra ou a MPB como resistência 

cultural sob a ditadura militar nos anos 1960 a 1970. In: MOREIRA, Roberto José e COSTA, Luiz 

Flávio de Carvalho. Mundo Rural e Cultura. Rio de Janeiro:Mauad, 2002. p. 107-129 

4. Trabalho em Anais de Eventos: 

OLIVEIRA, F. R. A. et al. Desenvolvimento do milho cultivado em solo degradado enriquecido com 

resíduos de leguminosas arbóreas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 36., 

2013, Florianópolis. Anais. Florianópolis: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2013. p.1-4. 

5. Trabalhos disponíveis na Internet: 

El Niño and La Niña.Disponível em: < http://www.stormfax.com/elnino.htm>. Acesso em 15 jan. 

2017. 

3. NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO SIMPLES 

 

3.1 O trabalho deverá ser escrito na língua portuguesa.3.2 O resumo simples deverá conter entre 200 e 

300 palavras no texto. Na sua organização, deve obedecer à sequência: Título, Autor/as, Informações 

sobre o/as autore/as, informação sobre as instituições a que pertencem; Resumo; Palavras-chave. 

3.3 O texto deverá ser escrito na fonte Times New Roman, espaçamento simples entre linhas. A fonte 

deve ter tamanho 12 para os títulos e para o texto, tamanho 11 para o/as autore/as e 10 para a 

instituição de origem do/as autore/as. 

3.4 Os resumos simples deverão ser encaminhados no formato de texto editável (Word), permitindo a 

avaliação por escrito da Comissão Técnico-Científica.  
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3.5O resumo simples deverá ser organizado conforme modelo abaixo: 

 

 

TÍTULO COM LETRAS EM MAIÚSCULO, COM ATÉ 15 PALAVRAS. NEGRITO, 

CENTRALIZADO, ESPAÇO SIMPLES ENTRE LINHAS, FONTE TIMES NEW ROMAN, 

TAMANHO 12 

Espaço 

Nome completo do/as autore/as, identificado/as por número sobrescrito no final 
(1)

; No máximo, seis 

autore/as, com o/as apresentadore/as sublinhado/as; Negrito e centralizado, espaço simples entre 

linhas, fonte Times New Roman tamanho 11. 

Espaço 

 (1) 
Instituição de origem (por extenso) e e-mail do primeiro autor; fonte Times New Roman tamanho 

10. 

 

RESUMO: O texto do resumo deverá conter, no mínimo, 200 palavras e, no máximo 300, sendo 

elaborado de forma clara e concisa. Deverá destacar o problema pesquisado, os procedimentos 

metodológicos adotados, os resultados e conclusões, no caso de trabalho científico. No caso de relato 

de experiência ou inovação, a questão abordada, os procedimentos metodológicos adotados e as 

contribuições prestadas. 

Palavras-chave: três, sem repetir as que constam no título, separadas por ponto. 

AGRADECIMENTOS  

 

O item AGRADECIMENTOS é opcional. O/as autore/as podem fazer agradecimentos breves 

nesse espaço, eximindo-se de fazê-los no texto ou em qualquer outro espaço do resumo.   

 

REFERÊNCIAS 

 

Todas as citações no texto, e somente elas, deverão constar no item REFERÊNCIAS, listadas 

em ordem alfabética do sobrenome do/as autore/as, sem numeração, em fonte tamanho 10. Os títulos 

de revistas e periódicos deverão vir por extenso. As referências serão elaboradas conforme 

demonstrado abaixo:  

1. Periódicos: 

BORSATTO, Ricardo Serra e DO CARMO, Maristela Simões. Agroecologia e sua Epistemologia. 

Interciência, vol. 37. nº 9, set/2012. 
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2. Livro: 

SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. São Paulo: Cortez, 2003 

3. Capítulo de livro: 

SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. Canção e ditadura: o canto da terra ou a MPB como resistência 

cultural sob a ditadura militar nos anos 1960 a 1970. In: MOREIRA, Roberto José e COSTA, Luiz 

Flávio de Carvalho. Mundo Rural e Cultura. Rio de Janeiro:Mauad, 2002. p. 107-129 

4. Trabalho em Anais de Eventos: 

OLIVEIRA, F. R. A. et al. Desenvolvimento do milho cultivado em solo degradado enriquecido com 

resíduos de leguminosas arbóreas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 36., 

2013, Florianópolis. Anais. Florianópolis: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2013. p.1-4. 

5. Trabalhos disponíveis na Internet: 

El Niñoand La Niña. Disponível em: < http://www.stormfax.com/elnino.htm>. Acesso em 15 jan. 

2017. 

 

4. NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE RELATOS DE EXPERIÊNCIAS 

 

4.1 O trabalho deverá ser escrito na língua portuguesa. 

4.2 O relatodeverá conter, no máximo três (03) e no mínimo duas (02) páginas, obedecendo à 

sequência: Título, Autoras/es, Informações sobre a/o/es autora/ autor/es, informação sobre as 

instituições e ou locais de pertencimento; Contexto; Objetivos; Descrição da Experiência; Resultados e 

Referências quando houver 

4.3 O texto deverá ser escrito na fonte Times New Roman, espaçamento simples entre linhas. A fonte 

deve ter tamanho 12 para os títulos e para o texto, tamanho 11 para a/os autora/es e 10 para a 

instituição e /ou locais de origem da/do/dos  autora/ autor/es. Não alterar o tipo e tamanho das fontes 

ou espaço entre as linhas para adicionar mais texto. Da mesma forma, não alterar o tamanho das 

páginas nem as margens deste formato geral.  

4.4Os relatos deverão ser encaminhados no formato de texto editável (Word) permitindo a avaliação 

por escrito da Comissão Técnico-Científica. 

 

Título da Experiência em Português,Fonte Arial, Tamanho 12, Negrito, Centralizado, com as 

Primeiras Letras em Caixa Alta 

 

Os relatos deverão descrever e analisar experiências concretas, procurando extrair delas ensinamentos 

que possam servir de inspiração para outros grupos envolvidos com a promoção da Agroecologia.  
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O texto deve conter basicamente os seguintes conteúdos: 

 Contar brevemente como surgiu a experiência.  

 O que a experiência desenvolve  

 (produto – processo – serviço – organização – comercialização – ensino – pesquisa – 

extensão) 

 Onde foi realizada,  

 Quando foi realizada,  

 Quem participou, e  

 Os resultados mais expressivos e os ensinamentos aprendidos. 

 

Para tanto é sugerida é a seguinte estrutura: 

CONTEXTO: Comece indicando a situação que tornou a experiência relevante (Por que foi 

realizado; o que motivou). 

OBJETIVO da Experiência 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

Comece descrevendo como iniciou a experiência. Comente em seguida sobre o tipo de experiência, 

se trata-se de desenvolvimento de algum produto,  processo  ou serviço; se mostra a organização de 

comunidades; se trata de experiências de comercialização; se mostra alguma pesquisa desenvolvida; 

ou experiências no ensino, extensão ou divulgação da agroecologia.Identifique onde foi realizada a 

experiência, apresentando a localização geográfica, identificando a comunidade, o município, o estado 

ou o bioma (Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa, no Brasil).Por favor, 

identifique quando (o ano) que iniciou a experiência, quando terminou (caso esteja concluída) ou se 

continua.Por favor, lembre de listar quem participou (a) da ação (agricultoras, agricultores, 

estudantes, pesquisadores, técnicos, professoras e professores ) e instituições ou outras organizações 

(parceiras);Caso seja pertinente e tenha dados, comente quanto custaria para implementar uma 

experiência como a relatada. 

 

 

RESULTADOS 

Comente sobre os produtos ou processos gerados. Por favor, fale sobre os impactos potenciais da 

experiência e destaque os ensinamentos aprendidos.Por favor, aponte também as dificuldades 

encontradas e os riscos que eventualmente haveria na implementação da experiência.Por favor, 
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apresente os resultados preferencialmente na forma de tabelas, quadros ou figuras (fotos), logo após a 

sua citação no texto, ou na página imediata, e os comentários analíticos e interpretativos pertinentes 

aos dados apresentados.Você poderá anexar de uma a três fotos em formato digital (.jpg ou .jpeg) com 

resolução mínima de 300 DPI . Mas, atenção o tamanho máximo do arquivo não poderá ultrapassar 

1 MB.  Para diminuir o tamanho do arquivo, por favor, as Figuras (gráficos, mapas, fotos, blocos-

diagrama, imagens, etc) devem ser inseridas através da função FIGURA (ferramenta do Windows).As 

legendas das figuras deverão ser digitadas separadamente para facilitar eventual deslocamento na 

diagramação. As tabelas podem ser incluídas no texto sem bordas. Os títulos das figuras deverão ser 

situados na parte inferior e das tabelasna parte superior e também digitados separadamente. Podem ser 

utilizados mapas, imagens e figuras coloridas.A citação de nomes comuns de plantas e/ou animais 

deve vir acompanhada do respectivo nome científico. Siglas devem vir acompanhadas de seu 

significado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Grupo de mulheres experimentadoras que trabalham com ferramentas de inclusão do 

feminismo na Tenda da Agroecologia- Feira de Base Agroecológica de Campo Maior-PI. 
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TABELA 1. Valores médios referentes à postura de casulos e período de ovoposição da minhoca 

vermelha (Eiseniafoetida).   

Observações 
Média Desvio Padrão 

Primeira Postura 3 a 4 dias 1,25 

Período entre posturas  4  dias 1,09 

Número de casulos colocados 6 2,87 

Número de minhocas por casulo 5 2 

Período de ovoposição 25,5 dias 11,03 

Fonte: GRANDO &DAROLT(2006) 

 Referências (Quando houver) 

Todas as citações no texto, e somente elas, deverão constar no item REFERÊNCIAS, listadas em 

ordem alfabética do sobrenome do/as autore/as, sem numeração, em fonte tamanho 10. Os títulos de 

revistas e periódicos deverão vir por extenso. As referências serão elaboradas conforme demonstrado 

no item para o Artigo. 
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