
 
 

 

TUTORIAL E NORMAS DE TRABALHOS 
CIENTÍFICOS 

 1 – NORMAS GERAIS 

Os trabalhos serão recebidos no período de 05 de abril a 28 de junho de 2022 pelo site 

www.congressodoalgodao.com.br. O autor será direcionado para a página do sistema de 

inscrições. Após efetuar a inscrição, no menu SUBMISSÃO DE TRABALHOS estão disponíveis as 

instruções sobre a submissão. 

 

O envio de trabalho científico será feito por meio de um “Resumo simples”, com 

mínimo de 200 e máximo de 600 palavras e o upload do trabalho completo em formato pdf, 

de acordo com o template disponível.  
 

Os trabalhos serão analisados pela comissão científica que emitirá parecer: ACEITE ou 

RECUSA. 

Para o inscrito na categoria “autor de trabalho” fazer a submissão no site do 13º CBA, 

não será obrigatório o pagamento da inscrição no ato. Após a análise do trabalho, o autor 

receberá, por e-mail, o aviso de aprovação e o prazo definido para pagamento da inscrição, sob 

pena do mesmo não ser publicado. Os trabalhos serão expostos e apresentados em forma de 

pôsteres durante o Congresso. Os melhores concorrem à premiação que está detalhada no 

regulamento. 

A pesquisa a ser publicada deverá ser um trabalho técnico ou científico inédito (não 

publicado) de autoria ou coautoria do congressista correspondente. Descrições de projetos, 

intenção de trabalho ou revisões bibliográficas, não serão aceitas. 

A análise de mérito dos trabalhos abrangerá, além da relevância da contribuição do 

trabalho ao agronegócio do algodão, os seguintes aspectos: objetivos relevantes e claramente 

definidos; metodologia adequada; resultados apresentados com clareza e condizentes com os 

objetivos e metodologia; conclusões pertinentes e correção linguística. A referida análise 

ocorrerá durante o período de submissão.  

O conteúdo técnico-científico do texto é de responsabilidade do autor, quanto à 

veracidade dos dados e sua propriedade intelectual. Serão aceitos trabalhos redigidos nos 

idiomas português, inglês e espanhol. 

Após conclusão da submissão do trabalho, o sistema não permitirá alterações ou 

correção dos textos antes da avaliação da comissão.  

 

http://www.congressodoalgodao.com.br/


 
 

 

Atenção aos prazos: 

• Data início da submissão de trabalhos: 05 de abril 

• Período de submissão de trabalhos: 05 de abril a 28 de junho 

• Correção dos trabalhos: 28 de junho a 22 de julho 

• Pagamento das inscrições dos trabalhos aprovados (autor principal): 25 a 31 de julho 

 

1-2 INFORMAÇÕES SOBRE O RESUMO: 

O resumo de mínimo de 200 e máximo 600 palavras deverá ser inserido no sistema e o 
mesmo fará automaticamente a configuração (espaçamento, fonte, ...). 
 

As seguintes informações serão necessárias para o preenchimento do formulário: 

I- Dados Iniciais 

   I.I- Área de conhecimento 

   I.II – Título do Trabalho (máximo de 250 caracteres) 

   I.III – Palavras-chave (mínimo 3 e máximo 5 palavras, com até 50 caracteres cada) 

II – Cadastro de Instituições 

   II. I – Nome, sigla e endereço 

III – Dados dos autores / co-autores 

   III. I – Nome, nome científico, e-mail e telefone 

   III. II – Ordenação de autores, instituições e tipo (autor ou coautor ) 

IV – Resumo 

    IV.I – Inserção das imagens do trabalho  

    IV. II – Introdução 

    IV. III – Metodologia 

    IV. IV – Resultados e Discussão 

    IV. V – Conclusões 

V – Autorização para a publicação do trabalho submetido 

VI – Envio do trabalho em pdf 

 

1-3 - SESSÕES DE PÔSTER 

Para os trabalhos aprovados e apresentados na forma de banner durante os intervalos 

do evento, foram estabelecidas as seguintes normas: 

• Os pôsteres deverão possuir tamanho A0 (90 cm de largura e 120 cm de altura) e tamanho de 

fonte que seja possível à distância mínima de 1m; 

• As informações de data, horário e local serão definidos e divulgados oportunamente pela 

secretaria executiva do evento de acordo com as inscrições; 



 
 

 

• Somente receberá certificado de apresentação os trabalhos realmente expostos em banner 

no dia especificado, cuja conferência será realizada pela comissão científica. 

 

 

 

1-4 – INSCRIÇÃO DO TRABALHO 

1) O Congressista deverá acessar o link de inscrições 

(https://sis.automacaodeeventos.com.br/2022/cba/sis/inscricao/index.asp) e realizar sua 

inscrição para ter acesso à submissão de trabalhos. 

 

2) Caso já esteja inscrito, deverá informar o e-mail ou CPF de acesso no bloco (JÁ SOU 

CADASTRO) para ter acesso a área restrita para envio de trabalhos; 

 

 
 

3) Na área restrita terá o item (SUBMISSÃO DE TRABALHOS) onde o congressista deverá 

clicar para iniciar a submissão; 

 

 

 

 

https://sis.automacaodeeventos.com.br/2022/cba/sis/inscricao/index.asp


 
 

 

 

 

 

4) Ao clicar em SUBMISSÃO DE TRABALHOS, irá para uma tela onde lista os trabalhos já enviados 

pelo congressista caso já tenha enviado algum, e terá um botão para clicar e iniciar a submissão 

de um novo trabalho;  

 

5) O primeiro passo da submissão é a escolha da área de conhecimento, o título do trabalho e 

as palavras chaves, sendo mínimo 3 e máximo 5 palavras, e clicar em próximo; 

Áreas de conhecimento: 

I. Produção Vegetal – Fisiologia, Fitotecnia, Nutrição de Plantas e Sistemas de Produção. 

II. Agricultura Digital – Agricultura de Precisão e Inteligência Artificial. 

III. Colheita/Beneficiamento/ Qualidade de fibra e do caroço. 

IV. Controle de Pragas – Entomologia e Biotecnologia. 

V. Fitopatologia e Nematologia. 

VI. Matologia e Destruição de Soqueira. 

VII. Melhoramento vegetal e Biotecnologia. 

VIII. Socioeconomia. 



 
 

 

 

6) O passo seguinte é o cadastro de todas as instituições dos autores que serão cadastrados, 

informando o nome da instituição, sigla e o endereço. A cada novo cadastro é listado abaixo 

todas que já foram cadastradas possibilitando a edição dos mesmos, após cadastrar todas, basta 

clicar em próximo para ir para o cadastro de autores e co-autores; 

 

7) Neste passo Dados Autor/Co-autores, deve-se cadastrar o autor e seus coautores. Será 

necessário informar o nome, sobrenome, nome cientifico, e-mail, telefone, a ordem do autor, 

ao menos uma instituição a qual este pertence, se é autor ou coautor do trabalho e se este é 

apresentador (é obrigatório o autor ser apresentador).  

A cada novo cadastro é listado abaixo todos os que já foram inseridos no sistema, possibilitando 

edição dos mesmos, após cadastrar todos, basta clicar em próximo para ir para o cadastro do 

resumo. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

8) No cadastro do resumo, o congressista visualizará as informações básicas do seu trabalho até 

aqui. Neste momento, poderá fazer o upload de até 3 imagens do trabalho e deverá digitar as 

informações do seu trabalho sendo eles: Introdução, Metodologia, Resultados e Discussão e 

Conclusões. No final, marcar que autoriza a publicação do trabalho submetido. 

 

 

 

 



 
 

 

9) Na próxima etapa o congressista deverá fazer o upload do trabalho no template do evento 

(formato pdf), seguindo as Instruções gerais disponíveis no site. Os trabalhos enviados com 

formatação fora do padrão (template), não serão apreciados pela COMISSÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA. 

Após verificar se seu trabalho está dentro das Normas, localize-o em seu computador e clique em 

Enviar.  

 

 

10) Na etapa de PRÉ-VISUALIZAÇÃO, o congressista verá todos os dados cadastrados e pode 

clicar em FINALIZAR para concluir o envio do trabalho, caso ele não FINALIZE ele pode entrar 

outras vezes para realizar alterações no trabalho, mas após finalizar não poderá mais editar. 

 

 

 
 
 


