O CICAVI abre a chamada para a apresentação de trabalhos na forma de pôster.
Para cada trabalho a ser submetido ao Congresso, será necessário submeter um resumo.
Por favor, indique o tópico para cada resumo a ser submetido, mediante as seguintes
informaçõess:
I. Novas Tecnologias de produção e Agregação de Valor
I.1. Ecofisiologia;
I.2. Melhoramento e seleção de cultivares,
I.3. Propagação de plantas e caracterização de matérias-primas
I.4. Tecnologias pós-colheita
I.5. Tecnologias de processo
I.6. Qualidade química e sensorial
I.7. Seleção, embalagem e conservação

II. Estratégias de Desenvolvimento , Comercialização e turismo
II.1. Logística de transporte, distribuição e comercialização das bebidas
II.2. Políticas de Desenvolvimento Setorial: desafios e perspectivas
II.3. Governança Territorial e Indicação Geográfica
II.4. O turismo como estratégia de desenvolvimento Setorial e Territorial
II.5. Desafios e Tendências de Mercado

Por favor, siga as instruções para envio de resumos:
• O resumo deve fornecer uma visão geral do trabalho, abrangendo: objetivo,
metodologia e principais resultados. O resumo não deve exceder 4.000 caracteres
(incluindo espaços).
• Um título descrevendo o trabalho deve ser atríbuído ao resumo. Idealmente, o título
deve incluir entre 10 e 12 palavras.
• Todos os autores participantes devem ser listados por seus nomes e organizações,
começando com o autor principal.
• Gostaríamos de salientar que o registro de um dos autores é obrigatório.
• Todos os autores devem ser identificados por nome, endereço postal e e-mail.
• A proposta de apresentação deve ser apresentada em duas versões: inglês e português.

Os trabalhos devem ser enviados on-line através da plataforma de apresentação de
apresentações do Congresso:

http://eventos.fundepag.br
Os resumos serão avaliados pelos Comitês Científicos mediante os seguintes critérios:
• Relevância para o tema do congresso, seções e subtemas.
• Excelência científica
• Relevância para os participantes do congresso.

Datas importantes
• Prazo para submissão de propostas de apresentação (resumo): 16 de agosto de 2019
• Informações sobre a decisão do Comitê de Leitura e Seleção: 31 de agosto de 2019

Para perguntas sobre a plataforma de submissão de artigos, entre em contato com:
averdi@apta.sp.gov.br ou eliana@fundepag.br
Agradecemos antecipadamente por sua contribuição científica para o Congresso
Internacional da Cachaça e do Vinho - CICAVI.

