
                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

1ª MOSTRA CIENTÍFICA DO SIMPÓSIO GAÚCHO DE REPRODUÇÃO 

ANIMAL E BIOTECNOLOGIAS APLICADAS 

 

DATAS IMPORTANTES: 

15/04/2020 – Data final para submissão de resumos 

30/04/2020 – Data final para aviso de aprovação/correção 

15/05/2020 – Data final para aprovação e para pagamento das inscrições vinculadas 

aos resumos. 

 

CONDIÇÕES PARA AVALIAÇÃO DOS RESUMOS: 

 

• Poderão ser submetidos resumos sobre temas de interesse em reprodução 

animal e biotecnologias aplicadas. 

 

• Resumos recebidos em formato inadequado não serão considerados e nem 

devolvidos. 

 

• Será aceito apenas um (01) resumo por primeiro autor. 

 

• Os resumos só serão aceitos e publicados mediante inscrição de um dos 

autores. Cada inscrição dará direito à publicação de um (01) resumo e deverá 

estar quitada até a data limite de 15 de maio de 2020. 

 

            
 

 

Instruções para submissão e preparo do resumo: 

 

• O resumo deverá ser obrigatoriamente enviado pelo site da Revista Archives of 

Veterinary Science: https://revistas.ufpr.br/veterinary 

• Iniciar Submissão 

• Selecionar seção: 1º Simpósio de Gaúcho de Reprodução Animal e Biotécnicas 

Aplicadas 

• Veja imagem a seguir 

As informações ao autor, referentes ao resumo 

submetido, como recebimento, aprovação, 

rejeição, situação do pagamento da inscrição, 

apresentação na Sessão de Pôster, serão 

disponibilizadas, exclusivamente, via e-mail. 

 

https://revistas.ufpr.br/veterinary


                                                                                                                                                                                                                                         

. 

 

 

 

• O resumo deve ocupar apenas uma página. A página completa deverá conter 

no máximo 4700 caracteres, incluindo os espaços. Para facilitar a preparação 

há um modelo para fazer download no site do Embryolab 

(https://www.ufsm.br/laboratorios/embryolab/). O número de linhas de cada item 

pode ser alterado, desde que o tamanho final do resumo não ultrapasse uma 

página, conforme indicação a seguir. Não utilizar qualquer recurso que altere o 

formato pré-definido no modelo. 

 

• Redigir em formato Word for Windows, versão 6.0 ou superior. Não usar recursos 

de condensação de texto, mas usar configuração da página: tamanho A4 

(210mm x 297mm), uma coluna, margens de 3cm, fonte Times New Roman 11, 

espaço simples entre linhas e normal entre caracteres. 

 

• O cabeçalho deverá conter: título em português; autor(es) na ordem 

direta, com nome de todos por extenso; afiliação sucinta (até dois níveis) sem 

a indicação de títulos ou cargos; e e-mail do autor de contato; 

 

• O texto deverá ser organizado em um único parágrafo, devendo conter no seu 

desenvolvimento Introdução, Material e Métodos, Resultados, Discussão, 

Conclusões, sem identificação de títulos, além de Palavras-chave. Não são 

aceitas ilustrações (tabelas, figuras e fotos). 

 

 

https://www.ufsm.br/laboratorios/embryolab/


                                                                                                                                                                                                                                         

• Referências não são incluídas em resumos, se estritamente necessário, devem 

ser incluídas no corpo do resumo, como os dados mínimos para o leitor acessar 

o original. 1ºAutor com prenome abreviado seguido de et al. para o(s) outro(s), 

ano, título do periódico abreviado, volume, paginação. Tudo entre parênteses. 

Exemplo: (Iida R et al. 2016. AnimReprod, 13:63-68). 

 

• Relato de casos: Casos clínicos relevantes, que representem alguma 

contribuição para a comunidade, serão aceitos para publicação. Para a 

montagem do trabalho, sugere-se a maior aproximação possível do padrão 

estabelecido para a redação de resumo. 

 

 

APRESENTAÇÃO DE RESUMOS 

 

Os resumos aceitos serão divididos a critério da Comissão Científica para apresentação 

na Sessão de Pôster. 

 

• Os Resumos serão apresentados em Sessões de Pôster especialmente 

organizada para este fim durante o evento. Durante o período da apresentação, 

pelo menos um dos autores deverá estar presente na sessão. 

 

• As datas e horários das sessões serão divulgados oportunamente. 

 

• A lista dos resumos aprovados para a Sessão de Pôster será disponibilizada no 

site do Embryolab até 15/05/2020. 

 

DIVULGAÇÃO 

 

Todos os trabalhos aceitos e com a respectiva inscrição paga serão publicados nos 

Anais do I SIMPÓSIO GAÚCHO DE REPRODUÇÃO ANIMAL E BIOTÉCNICAS 

APLICADAS, que estará disponível no site do Embryolab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                         

Título do resumo 

Título do resumo em inglês 

Autor(es) [ex. A.A. Sobrenome, A.A. Sobrenome, A.A. Sobrenome ....] 

Afiliação (sucinta, sem títulos ou cargos) 
E-mail: endereço 
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