
Submissões

Todos os resumos e artigos devem ser submetidos através do ROSA (Sistema Online
Responsivo para Submissão e Revisão de Acta Horticulturae),
https://www.actahort.org/members/symposiar?nr=743

Informações Importantes

Se você é um membro ISHS ou possui uma conta de usuário ISHS, vá para
https://www.actahort.org/members/symposiar?nr=743 e faça o login com seu número de
usuário ISHS e senha. Siga as instruções online e certifique-se de confirmar o envio do
seu resumo na etapa final.

Se você não é membro do ISHS ou não possui uma conta de usuário do ISHS,
primeiro entre em contato com cactuscongress2022@faepapb.com.br para solicitar um
voucher que permite criar uma conta de usuário do ISHS sem nenhum custo. Enviaremos
a você um código de voucher exclusivo no formato de um link da web para criar/ativar sua
conta de usuário ISHS e login. Em seguida, vá para
https://www.actahort.org/members/symposiar?nr=743, siga as instruções online e
certifique-se de confirmar o envio do seu resumo na etapa final.

Todos os apresentadores orais, incluindo oradores convidados e principais, devem
enviar um manuscrito para Acta Horticulturae (https://www.actahort.org/). Se não houver
acordo do (s) autor (es), o trabalho pode ser apresentado como pôster. Os autores de
pôsteres podem enviar seus manuscritos para a Acta Horticulturae, mas os pôsteres não
podem ser publicados como tal.

● Manual do usuário ROSA para autores:
https://www.ishs.org/sites/default/files/page-documents/onlinesubmissionauthorsgui
de.pdf

● Diretrizes do autor da Acta Horticulturae: https://www.ishs.org/authors

Áreas Temáticas

No ato da submissão, favor especificar a área temática/sessão correspondente ao trabalho
que está sendo submetido. Haverá um campo para observações (“Remarks from the
convener”) onde deve ser preenchido com uma das seguintes áreas temáticas:

1. Recursos genéticos e reprodução de Cactos
2. O uso do cacto como forragem e energia
3. Ecofisiologia das cactáceas e seu papel nos agroecossistemas futuros
4. Produção de frutas e nopalitos
5. Usos agroindustriais de plantações de cactos e produtos de cochonilha
6. Avanços na caracterização bioquímica e no uso farmacêutico da cultura da palma
7. Manejo de pragas e doenças do cultivo da palma

Prazos de Submissão

● Início da submissão de resumos: 18 de março de 2021
● Prazo para submissão de resumos: 30 de junho de 2021
● Prazo para modificação do resumo: 15 de outubro de 2021
● Prazo para submissão de artigos em texto completo: 15 de outubro de 2021
● Prazo para modificação do artigo de texto completo: 15 de fevereiro de 2022
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Prêmio ISHS Young Minds
Durante cada evento da ISHS, dois prêmios Young Minds para cientistas juniores serão
dados:

● Um prêmio para a melhor apresentação oral dada por um cientista júnior que seja
ao mesmo tempo o apresentador e primeiro autor do manuscrito submetido

● Um prêmio para o melhor pôster apresentado por um cientista júnior que é o
primeiro autor do trabalho

Para obter mais informações sobre o prêmio ISHS Young Minds:
https://www.ishs.org/young-minds-award
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