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NORMAS PARA ENVIO DE TRABALHO CIENTÍFICO 

1. Os trabalhos deverão ser originais, oriundos de observações técnico-científicas nas 

diversas áreas temáticas classificadas, e não terem sido apresentados em outros 

congressos.  

2. O resumo expandido deverá ser elaborado com a seguinte estrutura: RESUMO, 

INTRODUÇÃO, FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA-(OPCIONAL), MÉTODO, 

CONSIDERAÇÕES FINAIS e REFERÊNCIAS.  

Os resumos deverão ser digitados no processador de texto word for windows, com fonte 

Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas simples, no mínimo 5 referências 

bibliográficas, respeitando os elementos obrigatórios da ABNT, sendo escrito em no 

mínimo (três) e no máximo 5 (cinco) páginas. De acordo com o modelo em anexo. 

3.  Máximo de 6 (seis) autores por trabalho.  

4. Autor a ser contatado: os co-autores deverão eleger um dos autores, que será 

responsável pelo contato com os interessados. Ao final do trabalho deverá aparecer o 

nome e o endereço de contato, bem como e-mail.  

5. Não serão aceitos trabalhos em PDF;  

6. O trabalho só será editado (em caso de aceite) após pagamento da sua inscrição.  

7. Os trabalhos serão avaliados pela Comissão Científica do evento.  

8. As dúvidas serão realizadas pelo e-mail: simvet@iesp.edu.br 

9. Os trabalhos serão avaliados pela Comissão Científica de evento. 

 

DAS ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE PESQUISA  

 

Os resumos de Iniciação Científica deverão ser elaborados dentre uma área de Concentração:  

- Produção Animal, Saúde Animal e Saúde Única 

 

INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

 

a) A inscrição de trabalhos para a apresentação oral de forma presencial será 

realizada mediante o envio da ficha de inscrição preenchida e do resumo pelo e-

mail: simvet@iesp.edu.br, até 30 de outubro de 2021.   

b) No assunto do e-mail colocar: Trabalho Científico – Nome completo de quem está 

mailto:simvet@iesp.edu.br
mailto:simvet@iesp.edu.br


submetendo 

c) Não serão aceitas inclusões de co-autores e nem alteração no título do trabalho 

após o envio do resumo. 

d) Os resumos deverão respeitar as normas estabelecidas pela Comissão 

Organizadora. 

e) Resumos recebidos fora dos padrões e/ou prazos estabelecidos serão 

desconsiderados para publicação do livro de resumos. 

 

AVALIAÇÃO DO RESUMO  

a) A avaliação dos resumos será realizada pela comissão cientifica e aqueles que não 

apresentarem estrutura adequada serão prontamente recusados.  

b) Somente os resumos que necessitarem de pequenos ajustes no corpo do texto serão 

devolvidos, com as sugestões de correção e por e-mail ao primeiro autor.  

c) Feitas as devidas correções, o primeiro autor deverá resubmeter a versão final do 

resumo com o documento anexo no mesmo email de volta em um prazo de 24h.  

d) O autor será informado sobre a recusa ou aceite do resumo por e-mail. 

e) Essa resposta deve ser efetuada pela comissão científica de cada curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 – MODELO DE RESUMO 

 

TÍTULO EM ARIAL 11, CENTRALIZADO, NEGRITO E MAIÚSCULAS: 

SUBTÍTULO TAMBÉM TODO EM ARIAL 11, NEGRITO E MAÍUSCULAS, 

SENDO A EXTENSÃO MÁXIMA DO CONJUNTO DE TRÊS LINHAS1 

 

*SOBRENOME, Nome do(s) Aluno(a)(s)1  

**SOBRENOME, Nome do Professor2  

  

RESUMO 

 

Deve ser elaborado em fonte Arial, tamanho 12, justificado, em parágrafo único, sem 

recuos, com espaço entrelinhas simples, com o título em negrito. Deve conter no máximo 

de 150 palavras.  

PALAVRAS-CHAVE: No máximo 4 (quatro) palavras-chave. 

 

INTRODUÇÃO 

  

A introdução deve ser estendida e conter uma referência ao assunto a ser desenvolvido 

no resumo expandido, bem como as linhas gerais que serão desenvolvidas no corpo do 

mesmo. A Introdução deverá conter o(s) objetivo(s) do estudo apresentado. 

O autor deverá citar outros autores que esteja correlacionado com o seu tema. O 

importante que tenha no mínimo 5 (cinco) referências. Nesse item não deverá conter 

citações diretas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Nos métodos serão explicitados o tipo de estudo, local, população (caso for pesquisa de 

campo), período, técnica e análise dos dados, bem como as normas éticas seguidas que 

foram utilizadas no caso da pesquisa ser com seres humanos, enfim todos os métodos 

utilizados para a realização do trabalho. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 As considerações finais deverão apresentar os resultados do estudo e seu posicionamento 

dos autores sobre a temática e os resultados. 

 

REFERÊNCIAS 

 

SOBRENOME, Nome. Título da obra em negrito: subtítulo sem negrito. Cidade: Editora, 

Ano. SOBRENOME, Nome. Título da obra em negrito. Cidade: Editora, Ano.  

Também poderá conter referencias de artigos científicos. 

 

 

 

 

                                                           
1 Formação ou titulação do Aluno. E-mail:  
2 Formação ou titulação do Professor. E-mail: 



ANEXO 2 – FICHA DE INSCRIÇÃO E RESUMO 

 

F I C H A  D E  I N S C R I Ç Ã O 

APRESENTAÇÃO ORAL [     ]        

TÍTULO DO TRABALHO: 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_______________ 

ORIENTADOR (ES) /TITULAÇÃO 

1. ________________________ 

 

 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________ 

Linha Pesquisa: 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________ 

E-mail de contato de pelo menos um aluno e um 

professor: 

1. _____________________________ 

 

2. ______________________________ 

 

 

ALUNO (S) Máximo de cinco alunos e mínimo de um. 

1. ______________________________________________ 

2_______________________________________________ 

3.______________________________________________ 

4._____________________________________________ 

5._____________________________________________ 

6._____________________________________________ 

 

 


