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REGRAS DE SUBMISSÃO E AVALIAÇÃO 
 

O II Congresso Brasileiro de Produção Animal e Vegetal aceitará a submissão de 

1 ou 2 artigos por participante (se a inscrição foi feita nas categorias “com 1 submissão” 

ou “com 2 submissões”, respectivamente) e limite de 7 autores por trabalho, onde o 

mesmo deverá se adequar às normas sugeridas no arquivo modelo. Os trabalhos serão 

publicados como capítulo de livro, na editora Agron Food Academy, após apresentação 

no evento. 

Os artigos poderão ser de pesquisa científica ou revisão de literatura. Para 

pesquisa científica, os trabalhos deverão ter no mínimo 6 e no máximo 12 páginas. Para 

revisão de literatura, os trabalhos deverão ter no mínimo 8 e no máximo 15 páginas, e 

50% das referências bibliográficas utilizadas deverão ser dos últimos 5 anos. 

A comissão avaliadora composta por especialistas avaliará os trabalhos e emitirá 

posicionamento a respeito da sua aceitação ou não. A não aceitação não dará direito a 

reembolso tendo em vista o trabalho desempenhado pela equipe técnica e de avaliadores. 

Os critérios de avaliação serão: 

• Originalidade; 

• Forma de apresentação dos dados; 

• Relevância do trabalho; 

• Qualidade ortográfica. 

Para o trabalho, é obrigatório que os autores tenham cadastro no ORCID (que será 

adicionado como hiperlink na frente dos nomes dos autores, como indicado nos modelos). 

Quem tiver seu artigo aprovado deverá fazer uma breve apresentação do seu 

trabalho em até 5 minutos. Para evitar problemas de conexão e indisponibilidade de 

alguns participantes em participar ao vivo, a apresentação deverá ser gravada e enviada 

em mp4 para a comissão organizadora, e esta será transmitida durante o evento. Os 

trabalhos que não forem apresentados não serão publicados. 

 

INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO 

 As submissões devem ser feitas através do link: 

https://submissao.agronfoodacademy.com . Para acessar o sistema, é necessário realizar 

https://submissao.agronfoodacademy.com/
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seu cadastro, com o mesmo e-mail utilizado na inscrição (pois o sistema é separado do 

site de inscrições, por isso, não serão reconhecidos o mesmo login e senha utilizados na 

inscrição). Feito o cadastro, realize seu login e, na aba “Submeter trabalho”, escolha o 

evento (II Congresso Brasileiro de Produção Animal e Vegetal).  

 A submissão deverá ser feita, obrigatoriamente, pela pessoa inscrita no evento na 

categoria com submissão, utilizando o mesmo e-mail adicionado no ato da inscrição. 

 ATENÇÃO: Antes de submeter o trabalho, certifique-se que é sua versão 

final e que, caso seja aprovado, será a mesma versão publicada. Não será possível 

fazer a substituição de arquivos após a submissão e após a aprovação do trabalho. 

Em casos excepcionais em que seja necessário a substituição do arquivo ou 

correção no trabalho após sua aprovação, será cobrado uma taxa (descrito no termo de 

submissão). Porém, após a avaliação e aprovação do trabalho, não serão permitidas 

mudanças no conteúdo do mesmo. O termo de submissão estará disponível no formulário 

de submissão, indicamos sua leitura. 

Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe: 

E-mail: contato@agronfoodacademy.com 

WhatsApp: (16) 993355004 

 Os resultados das avaliações serão enviados por e-mail e ficarão disponíveis no 

sistema de submissão, na aba “Minhas submissões”. Pedimos a todos que chequem 

constantemente seu spam. 

 

MENÇÕES HONROSAS 

Os melhores trabalhos serão eleitos pela comissão organizadora e os autores 

vencedores, além de receberem uma menção honrosa, poderão apresentar seu trabalho ao 

vivo na programação do congresso. 
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