NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS

Inscrição de trabalhos científicos:








29 de julho de 2019 – prazo final para inscrição de resumos.
As inscrições serão por via eletrônica, no site do evento.
Não serão aceitos resumos enviados por e-mail, aplicativos ou qualquer outra forma que não seja
online via sistema de inscrições.
O autor relator do trabalho deverá estar cadastrado no sistema de inscrições do Congresso no
momento do envio do trabalho.
O autor relator do trabalho deverá estar inscrito no evento, com inscrição paga no momento do
envio do trabalho. Palestrantes fazem o cadastro da inscrição e solicitam isenção por e-mail:
inscricoes@tribecaeventos.com.br
O número de autores é limitado em 8 autores (01 autor principal + 07 coautores) por trabalho
O acréscimo de autores só será permitido até 05 dias após a divulgação do resultado para os
trabalhos que não atingiram o número máximo.

Critérios para envio de Resumos:










Conter até 600 palavras.
Título: máximo 25 palavras.
Resumo simples contendo: Introdução, Objetivos, Material e Método, Resultados, Conclusões.
O resumo não deverá conter citações bibliográficas.
Serão consideradas somente contribuições científicas originais, sendo vedado aos autores
submeterem trabalhos ou textos já publicados.
É obrigatório informar o número de autorização de Comitê de Ética da Instituição onde o estudo foi
desenvolvido e/ou de instituição reconhecida, incluindo no resumo SOMENTE o número do
processo, sem identificar a instituição, quando se tratar de pesquisa envolvendo animais e seres
humanos.
Todos os resumos recebidos serão avaliados por uma Comissão Científica composta de membros
indicados pela Coordenação Científica do evento.
Os avaliadores terão acesso aos resumos sem identificação de autoria ou instituição, portanto o
resumo não poderá conter qualquer tipo de informação que permita a identificação. Resumos com
qualquer tipo de identificação não serão avaliados.

Áreas de submissão:











Equídeos
Ruminantes
Animais Silvestres
Animais de Companhia
Medicina Veterinária Integrativa
Medicina Veterinária Legal
Sanidade e Bem Estar Animal
Ensino
Agronegócio
Inspeção, segurança e tecnologia de alimentos

Modalidades de Apresentação



Todos os trabalhos serão apresentados no formato pôster.
As orientações sobre o formato e tamanho serão informados juntamente com a lista dos trabalhos
aprovados.

Divulgação dos resultados:






A relação dos resumos aprovados será publicada no site do evento.
Somente o autor principal receberá o resultado por e-mail
O resultado também estará disponível na área reservada de cada autor, no sistema de inscrições. É
de responsabilidade do autor, acompanhar sua área reservada para verificação de resultados.
Na solenidade de encerramento serão anunciados os trabalhos que receberam a maior nota na
avaliação.
Informações adicionais ou dúvidas poderão ser sanadas por e-mail
cientifico@tribecaeventos.com.br - telefone (51) 99702 15 11

Certificados:





O trabalho aprovado e exposto no evento receberá 01 certificado com o nome do autor principal e
o nome de todos os coautores cadastrados no momento da submissão.
Os certificados não estarão disponíveis aos coautores, independentes de estarem cadastrados no
sistema. É de responsabilidade do autor principal, emitir o certificado no sistema online e repassar
aos coautores.
Todos os certificados serão disponibilizados no sistema online de inscrição. Não serão enviados
certificados por e-mail ou qualquer outra forma.
É de responsabilidade do autor principal, cadastrar corretamente os dados de todos os autores,
pois a emissão do certificado será feita de forma automática pelo sistema de inscrições.

Informações adicionais ou dúvidas poderão ser sanadas por e-mail cientifico@tribecaeventos.com.br
Telefone (51) 99702 15 11.

