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Normas de Submissão de Trabalhos 
 

1. Poderão submeter resumos expandidos na IV Mostra Científica de Buiatria 

alunos de graduação e pós-graduação de instituições públicas ou privadas. 

Estes devem ser trabalhos INÉDITOS relacionados a todas as áreas da 

bovinocultura e/ou ovinocultura. 

2. Não serão aceitos trabalhos de revisão de literatura. 

3. O apresentador do trabalho deverá estar inscrito no evento no momento da 

submissão. 

4. Apenas será aceita a submissão de 01 (um) trabalho por apresentador. 

5. O conteúdo dos resumos publicados é de total responsabilidade dos 
autores, estando estes cientes que os resumos irão compor o livro de Anais do 

evento, o qual será publicado em CD e disponibilizado na web. 

 

5. Prazo para envio dos resumos expandidos: 
5.1. O período para submissão de resumos expandidos é de 19 de março a 13 
de abril de 2018, devendo os mesmos serem encaminhados para o e-mail 

mostracientificadebuiatria@gmail.com 
5.2. Não serão aceitos resumo submetidos após a data estabelecida no item 5.1 

 
6. Processo de avaliação  
6.1. Os resumos expandidos serão enviados para dois avaliadores, com 

anonimato de autores. Caso haja discrepância de notas entre avaliadores, o 

trabalho será enviado a um terceiro avaliador. 

6.2. A comissão científica se reserva ao direito de recusar resumos segundo 

determinação dos avaliadores.  

6.3. As considerações ou aceite do trabalho serão enviados para o e-mail do 

remetente até o dia 4 de maio de 2018. Caso hajam considerações, o trabalho 

deverá ser encaminhado com as devidas correções e/ou justificativas em até 5 
(cinco) dias após o recebimento do mesmo. 



6.4. Trabalhos recebidos fora dos prazos estabelecidos serão desclassificados. 

6.5. Os resumos aceitos participarão da exposição de pôster, onde será avaliada 

a apresentação do trabalho. 

6.6. A partir da nota dos avaliadores do resumo expandido e do pôster, serão 

selecionados até quatro trabalhos para a apresentação oral, onde serão 

avaliados por três profissionais. As instruções para apresentação oral 

encontram-se no item específico abaixo. 

 

7. Formato do Resumo Expandido: 
7.1. O resumo deverá seguir o modelo disponibilizado no site do evento. 

Resumos submetidos fora dos padrões indicados não serão aceitos na 
avaliação. 
7.2. É responsabilidade do participante que submete o resumo cadastrar 

corretamente os autores e indicar, dentre estes, o apresentador do trabalho. O 

máximo de autores permitidos será de 06 (seis), sendo um deles e o último o 

orientador do trabalho. 

7.3. Resumos de Relato de Caso deverão abordar: Introdução, Relato de Caso, 

Discussão e Conclusão. 

 
8. Apresentação de Pôster: 
8.1. Os resumos aprovados deverão ser apresentados em forma de pôster com 

as seguintes medidas: 100cm de altura por 90cm de largura. 

8.2. O autor identificado como apresentador deverá estar disponível junto ao 

pôster no momento da sua sessão de apresentação, para que seja julgado pelos 

avaliadores designados pelo Comitê Científico conforme cronograma a ser 

disponibilizado pela comissão organizadora. 

8.3. O pôster deverá conter obrigatoriamente, os seguintes itens: 

a) Título do trabalho; 

b) Nome dos autores; 

c) Nome da instituição dos autores (Faculdades, Instituto ou Universidade); 

d) E-mail do autor correspondente; 

e) Introdução; 

f) Materiais e métodos; 

g) Resultados e discussão; 



h) Conclusão; 

i) Agência financiadora (quando houver); 

j) Logo e data do evento. 

8.4. Os nomes dos autores deverão estar completos e por extenso, com apenas 

a primeira letra maiúscula. 

8.5. O pôster deve ser fixado no local indicado para exposição com 15 minutos 

de antecedência e os materiais usados para fixação (cordão e fita adesiva) são 

de responsabilidade do apresentador. 

8.6. O apresentador deverá permanecer no local de apresentação do pôster 

durante toda a sua sessão. No caso de ausência, o apresentador não receberá 

certificado. Monitores farão a verificação durante a sessão. No caso de real 

necessidade de afastamento do local, o monitor mais próximo deverá ser 

comunicado. 

8.7. Os pôsteres que não estiverem no formato indicado, serão 
desclassificados e não poderão ser expostos no evento 
 
9. Apresentação oral: 
9.1. A partir das notas do resumo e da apresentação em pôster serão 

selecionados até 04 (quatro) trabalhos com a pontuação mais elevada para 

apresentação oral. Em caso de empate, será selecionado o trabalho com a 

melhor nota na apresentação de pôster.  

9.2. A ordem de apresentação ocorrerá em ordem alfabética, de acordo com o 

nome do autor apresentador. 

9.3. O tempo para apresentação será de 15 minutos, sendo 10 para exposição 

do trabalho e 5 para questionamento dos avaliadores e dos demais presentes. 

Faltando 2 minutos para o encerramento do tempo, o apresentador será 

informado e após os dez minutos, o monitor da sala irá interromper a 

apresentação, a fim de evitar atrasos, mesmo que o apresentador não tenha 

finalizado sua fala. 

9.4. O apresentador deverá comparecer no local onde ocorrerá a sessão com no 

mínimo 15 minutos de antecedência ao inicio da sessão (não da apresentação), 

a fim de fazer as preparações necessárias.  

9.5. Projetor e computador serão disponibilizados pela comissão organizadora 

do evento. A apresentação deve ser salva nas extensões PPT e PDF e conter: 



introdução; objetivos; fundamentação teórica; materiais e métodos 

(metodologia); resultados e discussões e; conclusões (parciais ou finais). 

9.6. Os horários de cada apresentação serão divulgados antes do evento, no site 

oficial. No caso de atraso do apresentador, não será permitida a apresentação 

ao final da sessão.  
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