
 

Normas para envio de trabalhos científicos do I Simpósio e I Mostra Científica do Extremo 

Oeste Catarinense de Medicina Veterinária de Pequenos Animais 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Data para submissão: até 07/08/2015 às 23h59min. 

 Pelo menos um dos autores deve estar inscrito no simpósio 

 

Data para divulgação dos resumos aceitos: 10/08/2015  

 

Forma de inscrição 

 Primeiro passo: preencher a ficha de inscrição no site www.seifai.edu.br 

 

 Segundo passo: depositar o valor da inscrição na conta do CAMVET, segundo a tabela 

de valores constados no link do evento, utilizando os seguintes dados: 

 

Banco SICOB 

CAMVET 

Agência: 3072 

Conta: 305138 

 

 Terceiro passo: digitalizar o comprovante de pagamento e enviar para 

faicamvet@gmail.com. Caso o inscrito também queira apresentar um trabalho no evento, 

duas cópias do resumo deverão ser anexadas no mesmo e-mail: 

 

o Uma cópia do resumo em formato de documento Microsoft Word; 

o Uma cópia do resumo em formato de PDF. 

 

Atenção! A data para submissão de resumos é até 07/08/2015. Após, somente serão 

aceitas inscrições para participação do evento como ouvinte. As formas de pagamento estão 

divulgadas no próprio site www.seifai.edu.br 

Não haverá custo adicional para submissão de resumos, ou seja, o participante investirá 

somente o valor da inscrição. 

http://www.seifai.edu.br/
mailto:faicamvet@gmail.com
http://www.seifai.edu.br/


Áreas de trabalhos 

 Clínica e Cirurgia Animal;  

 Medicina Veterinária Preventiva; 

 Patologia Animal;  

 Reprodução Animal;  

 Inspeção de Produtos de Origem Animal; 

 Nutrição e Alimentação Animal. 

 

Tipos de resumos: 

 Dados de pesquisa 

 Relatos de caso  

 

ESPECIFICAÇÕES DO RESUMO 

 

Formatação geral (para as modalidades dados de pesquisa e relatos de caso) 

 Título: fonte Arial 12, negrito, caixa alta, espaçamento duplo, centralizado;  

 Autores: nome completo de todos os autores em fonte Arial 10, caixa baixa e alinhamento 

centralizado; 

 Afiliação:  

o Para alunos da FAI, adotar: 

  1Graduando do curso de nome do curso. Sociedade Educacional de 

Itapiranga, Faculdades de Itapiranga (SEIFAI). Itapiranga. Santa Catarina. 

Brasil. 

o Para alunos de outras instituições, adotar: 

 1Graduando do curso de nome do curso. Instituição de origem (sigla). 

Cidade. Estado. País. 

o Para profissionais, adotar: 

 1Formação profissional. Cidade. Estado. País. 

 Resumo: apenas um parágrafo com fonte Arial 12, justificado, espaçamento simples, com 

no máximo 4.000 caracteres com espaços.  



O resumo deve conter:  

 Para dados de pesquisa: 

o Introdução;  

o Objetivo;  

o Material e Métodos; 

o Resultados e Discussão;  

o Conclusão;  

o Referências Bibliográficas (estão fora da conta dos 4.000 caracteres);  

o Palavras-chave: no máximo 5;  

o Agradecimentos: (opcional) para órgãos de fomento de estudos e colaboradores.  

 

 Para relatos de caso: 

 Introdução; 

 Relato; 

 Palavras-chave: no máximo 5. 

 Agradecimentos: (opcional) para órgãos de fomento de estudos e colaboradores.  

 

Obs. No resumo não será permitida a utilização de imagens e tabelas.  

 

Apresentação dos trabalhos aceitos:  

 Na forma de pôster;  

 Durante a apresentação do pôster, um dos autores deve estar presente para que 

seja avaliado pela comissão científica.  

 

  



ESPECIFICAÇÕES DO PÔSTER 

 

 Tamanho: largura (90 cm) e altura (110 cm) 

 Letras: Arial, tamanho que permita a leitura a uma distância de 2 m  

 No pôster deve conter o conteúdo do resumo (autoexplicativo). As informações poderão 

ser feitas no formato de esquemas, tabelas e imagens. 

 No pôster é permitido o uso de imagens e tabelas.  

 No pôster pode conter logos e marcas de empresas apoiadoras do estudo.  

 

 

CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO 

 

 Os três melhores trabalhos serão premiados. Premiação não financeira;  

 

Critérios de avaliação 

 

Quanto ao resumo: 

 Relevância e originalidade do tema; 

 Qualidade da revisão e discussão levantada pelo trabalho; 

 Qualidade da escrita (ortografia, concordância e pontuação). 

 

Quanto ao painel: 

 Responsabilidade para com os prazos de entrega do resumo, fixação/remoção do painel;  

 Qualidade de formatação e imagens; 

 Responsabilidade para com de fixação e remoção do painel; 

 Qualidade da escrita (ortografia, concordância e pontuação). 

 

Quanto à apresentação: 

 Capacidade de resposta à arguição (para eventuais questionamentos junto aos painéis); 

 

 

Todo o conteúdo dos resumos e do pôster é de inteira responsabilidade dos autores do 

resumo. 

 

Em caso de dúvidas, escreva um e-mail para luiz.vet@seifai.edu.br 

mailto:luiz.vet@seifai.edu.br

