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1. Informações Iniciais 

1.1. Datas relevantes: 
 

09/02/17 a 04/04/2017 Período para envio de resumos ao Encontro Científico da 
Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade 
Federal de Goiás, EVZ/UFG. 

16/05/2017 Publicação da lista de resumos aceitos no site da 
EVZ/UFG. 

 
1.2. O autor responsável por apresentar o trabalho sob a forma de pôster deverá 
se inscrever no Encontro Científico da EVZ/UFG. Para a realização da inscrição, o 
interessado deverá preencher o formulário de inscrição disponível no site da 
EVZ/UFG e enviar, juntamente com comprovante de depósito (identificado com o 
nome do autor) e o resumo, para o e-mail encontrocientificoevzufg@gmail.com. 
1.3. Serão aceitos resumos das seguintes áreas de concentração: 
a) Sanidade Animal, Higiene e Tecnologia de Alimentos; 
b) Patologia, Clínica e Cirurgia Animal; 
c) Produção Animal; 
1.4. Os trabalhos serão submetidos na forma de resumo expandido (mínimo três 
e máximo cinco páginas) e deverão estar obrigatoriamente estruturados conforme 
estabelecido nas orientações constantes nestas normas. 
1.5. Os resumos enviados podem ser inscritos nas seguintes modalidades: 
ensaios experimentais ou relatos de casos. 
1.6. Os resumos deverão ser enviados em formato Word for Windows, conforme 
máscara disponível no site do evento, até o dia 04/04/2017, para o e-mail 
encontrocientificoevzufg@gmail.com, juntamente com o formulário de inscrição e 
o comprovante de pagamento. Os autores receberão a confirmação do 
recebimento do arquivo por e-mail. Somente após a confirmação, os trabalhos 
serão considerados submetidos. O autor responsável pelo envio do resumo que não 
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receber a confirmação da submissão por e-mail deve entrar em contato com a 
Comissão Científica do evento pelo e-mail encontrocientificoevzufg@gmail.com. 
1.7. Somente os resumos submetidos estritamente de acordo com o descrito 
nestas normas serão enviados à Comissão de Avalição do evento, e poderão ser 
negados, aceitos ou aceitos com pequenas correções. 
1.8. IMPORTANTE: Os resumos que não apresentarem a formatação de 
acordo com o exigido nestas normas serão imediatamente negados pela 
Comissão Científica do Evento. 
1.9. Não caberá recurso quanto a decisão da Comissão Científica e/ou dos 
avaliadores pelo aceite ou recusa do resumo. 
1.10. Cada inscrito poderá submeter até três resumos como autor apresentador. 
1.11. Toda comunicação da Comissão Científica com os autores se fará por meio 
de e-mail. 
1.12. Os resumos aprovados pela Comissão Científica do evento deverão ser 
apresentados sob a forma de pôster, podendo ou não ser selecionados para 
apresentação oral no dia 30/05/2017. Uma banca avaliará as apresentações orais, 
seguindo-se a premiação ao considerado o melhor trabalho. 
1.13. A Comissão Científica se reservará ao direito de, eventualmente, solicitar a 
correção de algum trabalho, baseando-se na relevância científica. 
1.14. Os resumos aprovados serão publicados nos Anais do Encontro Científico da 
EVZ/UFG, 2a edição, disponibilizados no site da EVZ/UFG. 
 
2. Normas para confecção do resumo expandido (vide modelo Anexo A) 
 
2.1. O resumo deve ser elaborado, conforme os itens constantes das máscaras 
casos ou ensaios, disponíveis no site do evento. Não esqueça de indicar a área do 
conhecimento a qual o trabalho se refere (vide item 1.3). O apresentador do pôster 
deve ser o primeiro autor do resumo. 
2.2. Será permitido o máximo de seis autores por resumo. 
2.3. O resumo deverá ter de três a cinco páginas e ser digitado em editor de 
texto Word for Windows, conforme máscara disponível no site. IMPORTANTE: Ao 
elaborar seu resumo, é obrigatória a utilização da máscara disponível no site, a 
qual está devidamente formatada para a publicação dos anais. Não serão 
aceitos resumos elaborados fora da máscara disponível no site. 
2.4. O nome dos autores do trabalho deve ser completo e sem abreviações. O 
primeiro autor deve ser obrigatoriamente o apresentador do trabalho sob a forma de 
pôster, assim como, se selecionado, sob a forma oral. 
2.5. A filiação e o e-mail de cada autor deverão ser indicados de acordo com 
modelo apresentado no ANEXO A. 
2.6. Os ensaios experimentais deverão conter as seções: Resumo, Palavras-
Chave, Abstract, Keywords, Introdução, Material e Métodos, Resultados e 
Discussão, Conclusões e Referências. 



	

2.7. Os relatos de caso deverão conter as seções: Resumo, Palavras-Chave, 
Abstract, Keywords, Introdução, Descrição do(s) caso(s), Discussão, Conclusões e 
Referências. 
2.8. Resumo e Abstract devem conter, no máximo, 500 caracteres. 
2.9. Caso caiba ao trabalho agradecimentos e/ou fontes de financiamento, inserir 
no campo conclusão(ões), ao final. 
2.10. As citações e referências devem obedecer às normas Vancouver, conforme 
Guia de Normalização Bibliográfica da EVZ/UFG (disponível em Anexo B). 
2.11. Não serão aceitos figuras, tabelas e quadros no resumo expandido. 
 
3. Normas para a confecção de pôsteres 
 
3.1. Dimensões do pôster: 0,90 m de largura; 1,20 m de altura. 
3.2. O texto deve ser escrito com tamanho de fonte que possibilite a sua leitura a 
uma distância de 1,5 m. 
3.3. A apresentação dos pôsteres ocorrerá no dia 29 de maio de 2017, em horário 
e local a ser divulgado pela Comissão Científica. 
3.4. É responsabilidade do apresentador afixar e retirar o pôster no espaço a este 
destinado. 
3.5. O autor apresentador deve permanecer junto ao pôster durante todo o tempo 
de apresentação. 
3.6. A Comissão do Evento não se responsabilizará por extravio ou pôsteres que 
não forem retirados no prazo determinado.  
 

Goiânia, 9 de fevereiro de 2017. 
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