
I FEIRA DE CIÊNCIAS

MEDICINA VETERINÁRIA – UNILEÃO

A I Feira de Ciências de Medicina Veterinária Unileão 2021 acontecerá em formato

presencial no dia 06/06/2021, com a apresentação dos trabalhos aprovados por meio de

pôster e maquetes. Para os alunos que submeterão resumos ao evento, observar as

orientações que seguem detalhadas abaixo:

CONDIÇÕES PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS:

● Será permitido para cada autor(a) na I Feira de Ciências de Medicina Veterinária

o envio de no máximo um resumo.

● Os resumos deverão ser submetidos por meio do envio do mesmo para o e-mail

da comissão organizadora: vetunileao@gmail.com

● Para submissão do resumo, o autor e os demais participantes deverão enviar um

e-mail com o resumo, contendo: nome completo, CPF e e-mail de todos os

participantes.

● O resumo deverá ser enviado até o dia 20 de maio de 2021 (PRAZO LIMITE).

● Os trabalhos submetidos devem ser originais.

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES AOS AUTORES:

● Data limite para envio dos resumos: 20 de maio de 2022.

● Data para divulgação dos resumos aprovados: 25 de maio de 2022.

● Apresentação dos trabalhos aprovados (banner e maquetes): 06 de junho de

2022.

INSTRUÇÕES PARA PREPARAÇÃO DO RESUMO:

mailto:vetunileao@gmail.com


● O resumo deve conter título, seguido pelos nomes dos autores e filiação. Cada

resumo deverá ter no máximo cinco autores, sendo o último autor listado, o

orientador do trabalho.

● A submissão de trabalhos deverá ser feita em formato de resumo, em português.

Onde, resumos submetidos com múltiplos erros gramaticais e ortográficos serão

automaticamente rejeitados.

● O resumo deverá conter o número máximo de 300 palavras e incluir os seguintes

elementos: introdução, objetivos, métodos, resultados e conclusões. A contagem

de palavras não inclui Título, Autores, Instituição, Palavras-Chave.

● Os resumos devem ser obrigatoriamente redigidos no modelo disponibilizado

no perfil do Instagram do evento (@Fcmedvet), no qual se encontram todas as

orientações pertinentes à formatação do resumo.

AVALIAÇÃO DOS RESUMOS

● Os resumos submetidos serão avaliados pela docente Jennifer Figueiredo, onde

os autores receberão por e-mail um parecer no dia 25 de maio de 2022, o qual

poderá ser: APROVADO ou REPROVADO.

● APROVADOS: o trabalho foi aceito e não precisa de correções, devendo o

apresentador apresentá-lo no dia do evento.

● REPROVADO: o trabalho não foi aceito pela banca avaliadora (seja por motivos

de formatação o conteúdo) e não poderá ser corrigido e ressubmetido.

● Para resumos APROVADOS, o trabalho deverá ser apresentado presencialmente

no dia 06 de abril de 2022, através de banner e/ou maquetes.

COMO PREPARAR A SUA APRESENTAÇÃO PARA FEIRA

● Será disponibilizado o modelo do banner e da maquete para os trabalhos

APROVADOS.

● A apresentação presencial fica a critério dos autores a decisão sobre o autor(a)

que irá apresentar o resumo aprovado.


