NORMAS DE SUBMISSÃO
CICLOVET UNINGÁ
Orientações gerais:

Data limite para submissão dos resumos (improrrogável): 20/06/2018 até as
24:00 hrs.
Data de envio das correções: 26/06/2018 até 04/07/2018
Data de divulgação dos resultados finais: 06/07/2018.

Serão aceitos resumos nas seguintes áreas:




Clínica Médica, Cirúrgica e Reprodução de Grandes Animais
Clínica Médica, Cirúrgica e Reprodução de Pequenos Animais
Saúde Pública, Inspeção e Produção Animal.



Limite de envio de resumo por autor: 1 resumo por autor principal, porém,
não haverá limite para participações como co-autores.
Serão aceitos resumos das seguintes categorias: revisão de literatura,
relato de caso e artigo científico.
Após a avaliação pela Comissão Científica o resumo poderá ser negado,
aceito sem considerações ou aceito com considerações. No último caso,
os autores deverão realizar as correções indicadas e realizar nova
submissão do resumo. O mesmo passará por nova avaliação, podendo
ser aceito ou negado definitivamente.
Os resumos serão aceitos somente para os alunos que houverem
efetivado a inscrição de participação no Ciclovet.
Serão aprovados um total de 60 resumos para apresentação final,
considerando 20 para área de Grandes Animais, 20 para área de
Pequenos animais e 20 para as áreas de Saúde Pública, Inspeção e
Produção animal. Caso o número de resumos aprovados em uma área
específica não atinja o número máximo estabelecido (20), serão aceitos
resumos de outras áreas até totalizarmos 60 trabalhos.
A apresentação dos resumos aprovados será em forma de pôster.
Os resumos aprovados serão entregues aos alunos em PDF em formato
de CD.










Normas para confecção dos resumos:

1. Os
resumos
devem
ser
enviados
para
o
e-mail
ciclovetuninga@gmail.com até a data limite;
2. Limite de resumos por autor: 1;
3. Não há limite de co-autores por resumo;
4. No ato da submissão do resumo no e-mail do evento, o autor deve
identificar a área de interesse do envio do trabalho, por exemplo,
Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais, ou Produção Animal, etc;
5. A identificação de todos os participantes do trabalho deve ser descrita
no e-mail da seguinte forma: nome completo, e-mail, e CPF de cada.
As informações do autor principal devem ser destacadas em negrito;
6. O resumo deve ser redigido nas normas abaixo:
a. Formatação da página: 3 cm margem superior, 3 cm margem
direita, 2,5 cm margem esquerda e 2,5 cm margem inferior;
b. Título: Fonte Arial, 12, em caixa alta (todas as letras em
maiúsculo) e Negrito;
c. Autor(es) e filiação dos autores: os autores devem ser descritos
abaixo do título em fonte Arial 10, caixa alta. Os sobrenomes
devem ser descritos antes do nome pessoal. Cada autor deverá
ser enumerado e sua filiação redigida como nota de rodapé.
(Filiação do autor significa o local onde o autor tem vínculo
profissional ou acadêmico);
d. Corpo do resumo: fonte Arial 10, alinhamento justificado e
parágrafo sem recuo; mínimo de 250 palavras e máximo 500
palavras. O resumo deve conter introdução, objetivos, material
e métodos (ou relato do caso), resultados, discussão e
conclusões (Atenção: não inserir estas subdivisões no corpo do
texto);
e. Não será permitido inserir imagens, gráficos, tabelas ou
referências no corpo do texto;
f. Palavras-chave: máximo 5;
g. Agradecimentos (opcional): inserir órgãos ou instituições que
financiaram o desenvolvimento do trabalho;
h. Não inserir as referências bibliográficas utilizadas.
Normas para confecção de pôsteres:
1. É de total responsabilidade do proponente afixar seu pôster no espaço
a ele destinado, na manhã do primeiro dia do CICLOVET UNINGÁ
(19/07/2018) sob orientação da comissão responsável;
2. O pôster deverá ser retirado pelo autor somente no último dia do Ciclo
de Palestras (20/07/2018);
3. A comissão não se responsabilizará por eventual extravio dos pôsteres
durante o evento;
4. O autor apresentador do resumo deverá permanecer junto ao pôster
durante todo o tempo destinado às avaliações para responder dúvidas
dos interessados;

5. O pôster poderá ser apresentado por uma equipe de no máximo três
pessoas; entretanto, será proibida a apresentação por terceiros (não
autores);
6. Dimensões: Largura: 90 cm; Altura: 1,20m;
7. Conteúdo: deverá conter o texto básico do resumo, mas é permitido e
incentivado a inserção de imagens, gráficos e tabelas no pôster;
8. Abaixo do título deve estar o nome dos autores e instituição; corpo do
resumo e referências bibliográficas utilizadas (ao final)
9. Utilizar todos os recursos disponíveis para que o pôster desperte o
interesse do público;
10. Sugestão: preparar cópias do resumo do trabalho ou cópias reduzidas
do pôster e deixar disponíveis para os interessados. Podem-se incluir
nomes e endereços dos autores.
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