NORMAS PARA INSCRIÇÃO, SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO DOS
RESUMOS À COMISSÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA DA V CNDA

NORMAS PARA INSCRIÇÃO DO RESUMO

Para submissão do resumo pelo menos um dos autores deve estar inscrito na
V CNDA. Não será imposto limite numérico de resumos por autor.

NORMAS PARA SUBMISSÃO DO RESUMO NA V CNDA

Os trabalhos a serem submetidos à Comissão Técnico-Científica da V CNDA,
deverão ser apresentados na forma de “RESUMO SIMPLES”. Os resumos
poderão ser apresentados nos idiomas português, inglês ou espanhol, com
limite de seis autores. A data limite para submissão é 20/10/2014.

Ao enviar o trabalho o autor deverá escolher a área temática de interesse em
que o trabalho será apresentado.

ÁREAS TEMÁTICAS:

ÁREA ANIMAL
 Educação sanitária;
 Métodos de diagnósticos laboratoriais;
 Políticas públicas para o desenvolvimento agropecuário
 Processos e qualidade higiênicos sanitárias aplicados a alimentos;
 Produção

animal

(bem-estar

sustentabilidade, biosseguridade)
 Saúde animal
 Vigilância epidemiológica;

animal,

produção

orgânica,

ÁREA VEGETAL
 Educação sanitária;
 Fitossanidade;
 Idoneidade dos insumos agropecuários;
 Métodos de diagnósticos laboratoriais;
 Políticas públicas para o desenvolvimento agropecuário;
 Processos e qualidade higiênicos sanitárias aplicados a alimentos;
 Produção vegetal (produção orgânica, sustentabilidade, biotecnologia);
 Resíduos e contaminantes;
 Vigilância epidemiológica.

Observação: Somente serão aceitos trabalhos inéditos.

Data limite para envio dos trabalhos: 20/10/2014

ATENÇÃO! PRAZO PARA ENVIO DE RESUMOS PRORROGADO
PARA 07/11/2014
Todos os trabalhos aprovados serão apresentados na forma de pôster.

Observação: alguns trabalhos serão selecionados pela Comissão TécnicoCientífica para apresentação oral.

ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO RESUMO NA V CNDA

Os resumos devem ser apresentados em português, inglês ou espanhol, sendo
necessário seguir as seguintes orientações (ver modelo de resumo):

1. Texto configurado em uma única página, papel em formato A4, margens
superior e esquerda: 3 cm; margens inferior e direita: 2,5 cm;

2. O texto deve conter, no máximo, 2.000 caracteres com espaço (não
incluindo título, autores e instituição). Deve haver duas linhas de separação
entre o título e os autores; uma linha entre os autores e filiação institucional;
duas linhas entre a filiação institucional e o texto; uma linha entre o texto e as
palavras chaves e uma linha entre as palavras chaves e o apoio;

3. Fonte de texto Arial, tamanho 14 negrito para o TÍTULO; 12 negrito para os
AUTORES; 10 itálico para a FILIAÇÃO INSTITUCIONAL; 12 para o TEXTO,
PALAVRAS-CHAVE e APOIO;

4. Espaçamento entre linhas deve ser simples e o alinhamento justificado;

5. O TÍTULO deve ser escrito em letra minúscula, somente com a inicial
maiúscula com os nomes científicos devidamente digitados em estilo itálico;

6. O(S) NOME(S) DO(S) AUTOR(ES) digitado(s) em negrito deve(m) estar
abaixo do título, com o espaço de uma linha. Sobrenome e inicial em caixa alta
(maiúscula). Os autores deverão ser separados por ponto e vírgula e com
ponto final ao encerrar. Sublinhar o nome do autor apresentador do pôster;

7. FILIAÇÃO INSTITUCIONAL e ENDEREÇO COMPLETO DOS AUTORES,
incluindo e-mail de um dos autores para correspondência, devem estar abaixo
do nome dos autores, com o espaço de uma linha;

8. Cada resumo deve incluir três palavras-chave que definam o assunto e
permitam indexação do trabalho. Estas palavras devem ser digitadas em uma
única linha iniciada pelo termo: "Palavra-chave" em negrito, separada do corpo
principal do texto por um espaço em branco e alinhado à esquerda;

9. As fontes de apoio devem ser expressas em uma única linha iniciada pelo
termo: "Apoio" em negrito, separada da linha da palavra-chave por um espaço
em branco e alinhado à esquerda;

10. Recomenda-se rigor na correção e na apresentação dos resumos, pois os
mesmos, se aprovados pela Comissão Técnico-Científica da V CNDA, serão
reproduzidos nos anais na forma em que forem recebidos, sem revisão técnica
e/ou gramatical, sendo, portanto, de inteira responsabilidade do autor;

11. Os resumos devem ser enviados no formato PDF. O sistema não aceitará
outro tipo de arquivo.

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE PÔSTER NA V CNDA

Os inscritos cujos resumos submetidos foram aceitos apresentarão seus
trabalhos em forma de pôster durante a V CNDA. O pôster permanecerá fixado
durante o período do evento e o responsável deverá estar ao seu lado em
horário previamente estabelecido pela comissão organizadora.
O tamanho do pôster deverá ser de 90 cm x 120 cm, obedecendo aos
seguintes itens:
•

Título em negrito;

•

Autor(es) (nome completo) e identificação dos autores com instituição de

vinculação. O autor responsável pela apresentação do trabalho deverá ter seu
nome sublinhado.
•

Introdução;

•

Objetivos;

•

Metodologia;

•

Resultados;

•

Conclusões;

•

Apoio (se houver).

Observação: Os pôsteres serão verificados pela Comissão Técnico-Científica
para obtenção do certificado.

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO ORAL

A apresentação oral deverá ser feita num tempo total de 15 minutos.
Neste tempo o apresentador deverá fazer uma abordagem completa
sobre o trabalho realizado, sendo necessário:


Demonstrar uma apresentação bem estruturada;

 Demonstrar clareza e objetividade;
 Demonstrar domínio do tema;
 Adequar-se ao tempo disponível;
 Utilizar corretamente o material didático;
 Possuir coerência da exposição oral com o resumo.

A COMISSÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA SE RESERVA AOS SEGUINTES
DIREITOS:
 Aceitar ou rejeitar os trabalhos que não se ajustem ao perfil temático ou
às normas de estilo;
 Redefinir a modalidade temática dos resumos aceitos de acordo com a
avaliação feita;
 Notificar os autores da decisão de aceitar ou rejeitar os resumos;
 Estabelecer a ordem de apresentação dos pôsteres, por data e horário;
 Publicar os resumos nos anais da V CNDA.

