DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
CIENTÍFICOS NO ZOOTEC 2019

Para o envio do trabalho é necessário realizar a inscrição no Zootec 2019.
O pagamento deve ser feito conforme prazos estabelecidos pela comissão
organizadora do evento para que o trabalho seja avaliado e, se aprovado,
publicado nos anais do evento.
Os trabalhos serão submetidos na forma de resumo expandido, para
todas as categorias de inscrição. Para cada inscrição, será permitido o envio de,
no máximo, três trabalhos, independente se for primeiro autor ou não, aceitando
até seis autores por trabalho.

A data limite para envio dos trabalhos será 31 de maio de 2019.

Os resumos deverão ser vinculados às seguintes áreas temáticas no ato da
submissão:
1. Melhoramento genético animal*
2. Nutrição animal*
3. Reprodução animal*
4. Bem-estar animal*
5. Manejo e Produção Animal
6. Forragicultura
7. Ciência e tecnologia de produtos de origem animal
8. Agronegócio
9. Ensino e extensão rural
*Somente os trabalhos submetidos nestas áreas temáticas serão considerados para
apresentação oral na programação oficial do Zootec 2019.

NORMAS GERAIS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS

A submissão dos resumos deverá ser feita pelo site oficial do evento. A
forma de apresentação de cada trabalho – oral ou pôster – será definida pela
Comissão Científica, conforme descrito no item “Avaliação de trabalhos”.
A submissão deve ser feita na forma de resumo expandido, idioma
português ou inglês, formato pdf, utilizando obrigatoriamente o modelo padrão
do Zootec 2019, disponibilizado no site oficial do evento. O resumo deverá conter
entre três e cinco páginas, fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5 entre
linhas. O resumo expandido deverá seguir a seguinte estrutural textual:
a) Título
b) Resumo (se redigido em inglês) / Abstract (se redigido em português)
c) Palavras-chave
d) Introdução e objetivos
e) Material e Métodos
f) Resultados
g) Discussão
h) Conclusão
i) Agradecimentos (opcional)
j) Referências

As instituições de financiamento deverão obrigatoriamente ser incluídas
no item “Agradecimentos”, disposto após as Conclusão.
Os autores deverão seguir obrigatoriamente as instruções para
elaboração e redação do trabalho (citação de autores, tamanho e tipo de fonte,
espaçamentos, margens e referências), disponíveis no modelo padrão oficial do
Zootec 2019. Para acessar este modelo, clique aqui.

AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS

Os trabalhos serão avaliados pela Comissão Científica, composta por
membros com comprovada experiência e conhecimento na área temática a qual
está vinculado o trabalho. Cada resumo poderá ser avaliado por até dois
revisores
Os pareceres finais dos trabalhos serão: Aprovado ou Reprovado. Não
serão aceitos pedidos de revisão de parecer, nem haverá possibilidade de
correção e reenvio dos resumos.
O melhor trabalho de cada espécie animal das áreas temáticas
Melhoramento genético animal, Nutrição animal, Reprodução animal e
Bem-estar animal serão selecionados para apresentação oral na programação
oficial do evento. Esta seleção ocorrerá de acordo com a pontuação do trabalho,
respeitando-se a observação de que serão escolhidos de acordo com a espécie
animal, limitando-se a até três espécies por painel. O tempo estimado para cada
apresentação é de 20 minutos e a ordem de apresentação seguirá a ordem das
áreas temáticas na programação oficial, elencadas anteriormente.
Os trabalhos apresentados oralmente em cada seção serão avaliados por
uma equipe de avaliadores multidisciplinar no ato da apresentação, avaliandose os seguintes critérios: postura, organização do tempo, relevância científica e
domínio do tema. O melhor trabalho de cada seção será premiado como melhor
trabalho da seção, em cerimônia de premiação ao final do evento.
Também serão premiados os dois melhores trabalhos apresentados na
modalidade pôster, cujo o tema melhor represente a temática “Tecnologias que
alimentam o mundo”. Os critérios de avaliação destes trabalhos considerarão o
resumo submetido bem como a apresentação do pôster durante o evento. A
premiação será realizada em data estabelecida na programação oficial do
evento.

As regras de redação e formatação devem ser rigorosamente seguidas,
de modo que a inobservância das mesmas resultará na reprovação do trabalho
submetido. Os resumos devem ser obrigatoriamente redigidos em papel oficial
padrão do Zootec 2019, disponibilizado no site oficial do evento (clique aqui).
A divulgação dos aceites e do formato de apresentação de cada trabalho
ocorrerá até o dia 10 de julho de 2019. Importante: Caso não receba nenhum
e-mail oficial do evento (suporte@galoa.com.br ou zootec2019@fazu.br) sobre
o parecer de seu trabalho até esta data, favor contactar a comissão organizadora
do Zootec 2019.
A apresentação dos trabalhos aprovados, em ambas modalidades,
deverão seguir os modelos oficiais do evento, disponíveis aqui (modalidade oral)
e aqui (modalidade pôster).

