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NORMAS GERAIS 
 
1. A inscrição do trabalho deverá ser feita exclusivamente pelo site do evento 

(https://doity.com.br/congressopequenosruminantes) através do preenchimento de 

formulário on-line. Não serão aceitos trabalhos enviados por e-mail. 

2. Ao submeter o trabalho, o autor deverá estar com a inscrição paga no momento da 

submissão. 

3. Só serão aceitos trabalhos escritos em português ou inglês. 
 

4. Serão aceitos resumos relacionados a pesquisas completas, estudos prospectivos ou 

retrospectivos e relatos de caso com valor para a comunidade científica. Não serão 

aceitas revisões de literatura. 

5. O prazo para submissão dos trabalhos científicos será até 05/11/2019 e os resultado das 

avaliações será enviado por e-mail até 20/11/2019. 

6. O autor principal deverá optar a ÁREA de submissão do resumo conforme abaixo: 

 
6.1 Clínica e cirurgia de pequenos ruminantes 

 
6.2 Doenças infecciosas e parasitárias de pequenos ruminantes 

 
6.3 Distúrbios metabólicos e nutricionais de pequenos ruminantes 

 
6.4 Lentiviroses de pequenos ruminantes – tópico especial 

 

6.5 Estudos epidemiológicos de pequenos ruminantes 

 
6.6 Reprodução de pequenos ruminantes 

 

7. Serão aceitos apenas resumos simples que serão avaliados pela comissão científica e 

poderão ser aprovados sem correções, aprovados com correções ou rejeitados. A decisão 

final desta é considerada suprema, irrevogável e inapelável, a qual não será revista. 

https://doity.com.br/congressopequenosruminantes


8. O resumo deverá apresentar os resultados do trabalho a ser apresentado de maneira 

clara e concisa. O resumo deverá ser escrito em fonte Times New Roman, tamanho 12, 

margens justificadas a 2,5cm e formato A4, editado em world for Windows (doc ou 

docx). 

9. A elaboração do texto dos resumos deverá conter as seguintes normas: 
 

9.1 Título: Deve ser informativo e breve, centralizado e negrito, máximo de 150 

caracteres com espaços. Logo abaixo (espaçamento simples), prossegue-se com o(s) 

nome(s) do(s) autor(es) e sua(s) respectiva(s) instituição (ões) indicada (s) por números 

correspondentes. Nome e e-mail do autor correspondente deverão vir após as filiações. 

9.2 Texto: estruturado em Introdução, Objetivos, Material e Métodos, Resultados 

e Conclusão. Ao final do texto, incluir de três a cinco palavras-chave. Devem apresentar 

margens justificadas e conter de 1.500 até 2.000 caracteres (incluindo espaços). Resumos 

de projeto de pesquisa ainda não implementados não serão aceitos. Não deverão constar 

no texto, tabelas, figuras, gráficos, citações ou referência bibliográfica. 

10. Cada autor poderá submeter um máximo de dois resumos por inscrição. 

 
11. Será permitido no máximo quatro trabalhos por co-autor. 

 

12. Será permitido um número máximo de 09 co-autores, totalizando com o autor 

principal, no máximo 10 participantes em cada trabalho. 

 
 

ORIENTAÇÕES PARA TRABALHOS APROVADOS NA MODALIDADE DE PÔSTER 
 
 
 

1. O melhor trabalho apresentado na modalidade PÔSTER será premiado no evento. A 

seleção será feita por avaliadores presenciais selecionados pela comissão científica. 

2. O autor será informado se o trabalho foi aprovado para a modalidade PÔSTER através 

de correspondência para o autor cadastro no sistema. 

3. O pôster poderá ser impresso em lona ou papel e deverá ser confeccionado com as 

seguintes medidas: 90 cm (largura) x 120 cm (altura). 



4. A data de apresentação será definida pela Comissão Científica do congresso e 

disponibilizada por e-mail e site. Também será divulgado o número do seu painel. 

5. O apresentador é responsável pela colocação e retirada do pôster no local da 

exposição, cujo espaço estará identificado. 

 

 
CERTIFICADO 

 

 
1. Os certificados serão eletrônicos e disponibilizados no   site do evento 

(https://doity.com.br/congressopequenosruminantes). 

2. Os certificados serão emitidos seguindo a ordem dos co-autores descritos nos 

resumos. 
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