
RABECO virtual 2021
Reunião Associação Brasileira de Ciência Ecológica e Conservação

Normas de Submissão Resumo

Os resumos podem ser enviados em português ou inglês. Cada participante inscrito
poderá enviar 1 (um) resumo como autor ou coautor. Neste ano, uma vez que a
RABECO ocorrerá de forma virtual seu resumo será apresentado no formato de
vídeo-pôster compartilhados no site e canal do YouTube permanentemente.

Os resumos serão enviados usando o formulário “pôster” na página de inscrição.
Durante o preenchimento do formulário, use o mesmo e-mail da sua inscrição. Você deverá
informar a área do resumo, título do resumo, autores, instituições, palavras-chaves, além de
uma descrição em linguagem acessível com no máximo 250 caracteres com espaço. O
resumo de até 250 caracteres com espaço é opcional e será a descrição do seu
vídeo-pôster no site e no canal do evento no YouTube. Por fim, você deverá anexar o seu
resumo (2500 caracteres com espaço) em formato de texto. O resumo com até 2500
caracteres com espaço constará nos Anais do evento.

Preencha o modelo de resumo (link) com o título, palavras-chaves e o resumo. Não
identifique seu arquivo com seu nome nem nenhuma informação pessoal. A revisão
ocorrerá por pares duplo-cego.

A) O resumo deve conter no máximo 2500 caracteres com espaço. Não inclua
referências bibliográficas ou siglas sem a definição.

B) O título deve conter no máximo 150 caracteres.
C) Use até 5 (cinco) palavras-chaves separadas por ponto e vírgula (;), não use

palavras que estão no título e evite palavras contidas no resumo.
D) O resumo deve conter todas as partes de um trabalho científico: introdução,

método, resultado e discussão. Porém, não inclua figuras ou tabelas.
E) O texto deverá estar formatado com fonte Time News Roman, tamanho 12,

espaçamento entre linhas 1,5 e justificando o texto.

O prazo para submissão dos resumos se encerra no dia 15 de Setembro de 2021 às
23:59h. Recomendamos não deixar a submissão para o último minuto.


