
                                                                           

XLII CONGRESSO BRASILEIRO DE FITOPATOLOGIA 
Rio de Janeiro, 3 a 7 de agosto de 2009 

Fitopatologia  
 Ciência, Evolução e Perspectivas na era Biotecnológica  

 

NORMAS PARA A ELABORAÇÃO, SUBMISSÃO E 

PROCESSAMENTO DOS RESUMOS CIENTÍFICOS 

 

 

ATENÇÃO: NÃO ESQUECER DE PREENCHER A FICHA DE 

INSCRIÇÃO DO EVENTO – disponível no endereço eletrônico 

http://www.fito2009.com/inscricao.html 

Informamos que os Resumos Científicos somente serão avaliados após o 

envio do comprovante de depósito e do comprovante de matrícula em Instituição de 

Ensino (no caso de estudante), legível e com a identificação do participante, para o 

e-mail fito2009@metamarketingeventos.com.br   

 

ELABORAÇÃO: 
 

1. Resumo (vide modelo disponível para download em arquivo no formato acrobat ou no 

modelo existente no item  9) - Poderá ser escrito em português, espanhol ou inglês. 

 

2. Formato - Microsoft Word (salvar como .rtf), fonte Times New Roman, tamanho 9, 

espaçamento simples, justificado.  

 

3. Título do Resumo - Deverá ser escrito em letras minúsculas (somente a letra inicial ou 

de nomes próprios em maiúscula), exceto os nomes científicos, que devem ser em 

maiúsculas e minúsculas e em itálico. O título será grafado em negrito. A versão do título 
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em espanhol ou em inglês deve ser com a primeira letra maiúscula e o restante em 

minúsculas, exceto quando se tratar de nomes próprios. ATENÇÃO: Se o Resumo for 

escrito em espanhol ou em inglês seguir as normas acima substituindo por português 

onde se lê espanhol ou inglês. 

 

4. Autor(es) - Ao final do título do Resumo, sem mudança de linha, dar um espaço e 

colocar o nome do autor, iniciado pelo último sobrenome por extenso (só a inicial 

maiúscula), seguido de vírgula, espaço e das iniciais do nome e do sobrenome, sem 

separação. A redação do nome do autor deverá ser exatamente a mesma em todos os 

resumos enviados. Havendo mais de um autor, separar os nomes por ponto e vírgula. 

Sublinhar o nome do autor que realizará a apresentação. Ao final de cada sobrenome, 

adicionar um algarismo arábico em sobrescrito, em ordem crescente, que corresponderá 

à chamada para a referência de informações sobre o(s) autor(es). Em seguida, adicionar, 

após a palavra E-mail: o endereço eletrônico de um autor do Resumo para contato. Dar 

um espaço, sem mudança de linha, e acrescentar o título traduzido. 

 

5. Texto - Dê uma linha de separação entre as informações prestadas e o texto do 

Resumo propriamente dito. O texto deve ser "corrido", sem mudança de linha e deverá 

conter uma breve introdução (identificando o problema e apresentando o objetivo do 

trabalho), a descrição da metodologia, os resultados e a conclusão, em texto justificado, 

sem recuo e sem parágrafo. Os nomes científicos devem ser grafados em itálico. Eliminar 

as autoridades dos nomes científicos, usar apenas nomes técnicos de produtos 

fitossanitários. Não incluir citações bibliográficas, tabelas ou imagens no texto. O texto 

completo, incluindo o título, dados do(s) autor(es) e espaços, deverá ter no máximo 1750 

caracteres. 

 

6. As opiniões e conceitos emitidos nos Resumos, bem como a qualidade do texto 

(gramática, ortografia e digitação), são de exclusiva responsabilidade do(s) autor(es).  

 

7. A não observância dos critérios estabelecidos impedirá a aceitação do Resumo. 

 

8. PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO APÓS O FINAL DO RESUMO: 

 

Tipo de patógeno: 
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(  ) bactéria, (  ) espiroplasma, (  ) fitoplasma, (  ) fungo, (  ) nematóide, (  ) protozoário,  

(  ) viróide, (  ) vírus  

Espécie de patógeno: nome científico 

Espécie de hospedeira: nome científico 

Nome comum do hospedeiro:  

Área: 

(  ) Etiologia, ( ) Epidemiologia, (  ) Biologia Molecular, ( ) Controle Biologico,  

(  ) Controle Químico, (  )  Manejo Integrado, (  )  Patologia de Sementes, (  ) Resistência, 

(  )  Outro: especificar _____________ 

 

9. Modelo de Resumo Científico (salvar como .rtf) 

 

CymMV em orquídeas no Estado do Rio de Janeiro. Klein, EHS1; Brioso, PST1. 1Laboratório Oficial de Diagnóstico 

Fitossanitário/ Área de Fitopatologia/ DEF/ IB/ UFRRJ, CP 74585, CEP 23851-970, Seropédica, RJ, Brasil. E-mail: 

studt.everaldo@uol.com.br.
 
CymMV in orchids of the genus Arundina in the State of Rio de Janeiro. 

 

Plantas de Orquídea da espécie Arundina bambusifolia foram coletadas no município de Teresópolis, RJ, com manchas 

nas flores e folhas, encarquilhamento de botões florais e abortamento de novas brotações evidenciando possível infecção 

viral. Trata-se de uma espécie de grande importância para o mercado de paisagismo na atualidade. Objetivando-se 

identificar o fitopatógeno envolvido procedeu-se a teste de inoculação mecânica em folhas de Chenopodium 

amaranticolor e a teste imunocromatográfico, a partir de extratos foliares de plantas infectadas. Foi possível, detectar a 

presença somente do Cymbidium mosaic virus (CymMV) infectando essas plantas. Trata-se do primeiro relato deste vírus 

no Estado do Rio de Janeiro. Apoio Financeiro: CAPES.  

 
Tipo de patógeno: Vírus 

Espécie de patógeno: Cymbidium mosaic virus  

Espécie de hospedeira: Arundina bambusifolia  

Nome vulgar do hospedeiro: Orquídea-bambu 

Área: Etiologia 

 

 

SUBMISSÃO: 
 

1. Para cada Resumo enviado, o autor apresentador do trabalho deverá estar, 

obrigatoriamente, inscrito no Evento (vide informações no endereço eletrônico 

http://www.fito2009.com/inscricao.html. 

 

 3

http://www.fito2009.com/inscricao.html


2. Cada autor poderá constar em até dois (2) Resumos como autor principal; não 

havendo limite para a co-autoria. 

 

3. O prazo para o envio do(s) Resumo(s) será encerrado em 12 de maio de 2009. 

 

4. O(s) Resumo(s) deverá(ão) ser(em) encaminhado(s) exclusivamente via site do 

evento. A resposta do recebimento do Resumo será enviada ao e-mail registrado no 

mesmo. Se o autor apresentador do mesmo não receber essa confirmação até cinco (5) 

dias úteis após o envio do Resumo, queira contactar a Secretaria 

(fito2009@metamarketingeventos.com.br), por e-mail, para verificar se ele foi recebido.  

 

5. A aprovação dos Resumos, assim como a forma (Poster ou Oral), dia, hora e local da 

apresentação serão divulgadas mensalmente via e-mail e, no endereço eletrônico 

http://www.fito2009.com/inscricao.html, até a data final de 01 de junho de 2009. 

 

6. Os Resumos serão disponibilizados para os congressistas na forma de Suplemento da 

Revista Tropical Plant Pathology. A publicação dos mesmos será realizada da forma em 

que for enviada pelos autores. Ao enviar um Resumo, o autor estará confirmando que 

todos os co-autores concordaram com esse envio.  

 

PROCESSAMENTO DOS RESUMOS CIENTÍFICOS RECEBIDOS 

 

1. Os Resumos enviados para serem apresentados no Evento receberão um número de 

protocolo, que será enviado por e-mail ao autor apresentador do mesmo. Os números de 

protocolo referentes aos Resumos recebidos estarão disponíveis para a consulta no 

endereço eletrônico http://www.fito2009.com/inscricao.html, no texto RESUMOS 

RECEBIDOS. 

 
2. Os Resumos inscritos serão analisados por um Comitê Editorial e o resultado estará 

disponível no endereço eletrônico http://www.fito2009.com/inscricao.html, no texto 

RESUMOS ACEITOS, através do número de protocolo e nome completo do inscrito. 

 
3. Dos Resumos aceitos, alguns serão selecionados para a apresentação Oral. Os 

demais serão apresentados sob a forma de Poster, expostos durante o Evento. As 

normas estão descritas no endereço eletrônico http://www.fito2009.com/pcient.html. 
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4. Será emitido apenas um (1) Certificado de Apresentação por trabalho efetivamente 

apresentado.  

 


