
PROGRAMAÇÃO ENCONTRO CIENTÍFICO EVZ/UFG – 2ª Edição 
 

 

29/05/2017 (segunda-feira): 
 

 Todos os pôsteres selecionados para apresentação no período da manhã devem 

ser fixados, pontualmente, no período das 7h30min às 8h00min. 

Todos os pôsteres selecionados para apresentação no período da tarde devem 

ser fixados, pontualmente, no período das 13h30min às 14h00min. 

 A apresentação dos pôsteres pela manhã se iniciará às 10h00min. O autor 

apresentador de cada trabalho deve, obrigatoriamente, estar presente durante todo o 

período de apresentação e avaliação dos pôsteres. 

 A apresentação dos pôsteres da tarde se iniciará às 16h00min. O autor 

apresentador de cada trabalho deve, obrigatoriamente, estar presente durante todo o 

período de apresentação e avaliação dos pôsteres. 

 Todos os resumos aprovados pela Comissão Científica do evento deverão ser 

apresentados sob a forma de pôster. 

 

ATENÇÃO! Ao final das avaliações dos trabalhos sob a forma de pôster no dia 29/05, 

serão divulgados os selecionados para apresentação oral e concorrência ao prêmio de 

melhor trabalho do evento. Fique atento e prepare com antecedência sua apresentação 

oral, considerando que seu trabalho pode ser selecionado. As apresentações orais 

acontecerão no dia 30/05, a partir das 13h30min, seguindo-se a premiação e o 

encerramento do evento. 

 

08h00min às 08h30min Abertura do Encontro Científico EVZ/UFG 

 
08h30min às 09h20min 

 

Coccidiose em bovinos, uma abordagem em patologia veterinária: 
revisão de literatura e relato de caso 

Autor: Eric Saymon Andrade Brito 
Orientador: Veridiana Maria Brianezi Dignani de Moura 

 
09h30min às 10h20min 

Citologia aplicada ao diagnóstico de doenças infecciosas 
Autor: Adelly Caroline Motta 
Orientador: Danieli Brolo Martins 

  

 
10h40min às 11h30min 

Tripanossomose bovina 
Autor: Luciana Cardoso de Bessa 
Orientador: Aires Manoel de Souza 

  

 
14h00min às 14h50min 

Leishmaniose visceral canina: relato de caso e revisão bibliográfica 
Autor: Aline Rezende Baldanza Coelho 
Orientador: Adilson Donizete Damasceno 

 
15h00min às 15h50min 

Carcinoma de células escamosas metastático em pele, esôfago e 
pulmão em cão: relato de caso 

Autor: Nadine Bou Fares 
Orientador: Luiz Augusto de Souza 

  



 
16h10min às 17h00min 

Efeitos sedativos de diferentes doses de meperidina associadas a 
cetamina e ao midazolam em gatos 

Autor: Franciele Alves da Silva de Paula 
Orientador: Leandro Guimarães Franco 

 
17h10min às 18h00min 

Efeitos da infusão intravenosa contínua de fentanil em coelhos 
submetidos à laparotomia sob anestesia com isoflurano 

Autor: Janainne Hilbig Gomes  
Orientador: Leandro Guimarães Franco 

 

 

30/05/2017 (terça-feira): 
 

 Após a apresentação dos resumos sob a forma de pôster, os autores dos 

trabalhos selecionados para apresentação oral deverão estar presentes, durante todo o 

período de avaliação das apresentações. 

 Uma banca avaliará as apresentações orais, seguindo-se a premiação ao 

considerado o melhor trabalho. 
 

 
08h00min às 08h50min 

Uso indiscriminado de anti-inflamatório na rotina clínica de 
grandes animais: estudo retrospectivo 

Autor: Jéssica Alves da Silva de Paula  
Orientador: Olízio Claudino da Silva 

 
09h00min às 09h50min 

Empiema de bolsa gutural: relato de caso 
Autor: Mayara Leão Baylão  
Orientador: Luciana Ramos Gaston Brandstetter 

  

 
10h10min às 11h00min 

Osteopatia hipertrófica pulmonar em cão: relato de caso 
Autor: Mauro Sérgio Pereira Roque  
Orientador: Paulo Henrique Jorge da Cunha 

  

13h30min às 14h00min 1ª Apresentação Oral – Produção Animal 

14h00min às 14h30min 2ª Apresentação Oral – Patologia, Clínica e Cirurgia Animal 

14h30min às 15h00min 3ª Apresentação Oral – Sanidade Animal, Higiene e Tecnologia 

  

15h20min às 15h50min 4ª Apresentação Oral – Produção Animal 

15h50min às 16h20min 5ª Apresentação Oral – Patologia, Clínica e Cirurgia Animal 

16h20min às 16h50min 6ª Apresentação Oral – Sanidade Animal, Higiene e Tecnologia 

17h00min Encerramento e Premiação do Encontro Científico EVZ/UFG 

 


