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EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

 Participantes que pretendem submeter trabalhos deverão estar inscritos no 

momento de envio do trabalho. 

• Período para envio de resumos: 17/04/2019 a 31/05/2019 

• Publicação da lista de resumos aceitos no site do II Simpósio Internacional de 

Ortopedia Equina se dará até 15/07/2019 

 

1. SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

• Serão aceitos resumos relacionados EXCLUSIVAMENTE às afecções 

ortopédicas (de qualquer natureza) em equídeos. 

 

• Entende-se por Ortopedia Equina:  

 
Especialidade da medicina veterinária focada nas injúrias e doenças do 

sistema musculoesquelético dos equinos. Esse sistema inclui ossos, 

articulações, ligamentos, tendões, músculos e nervos dos membros, coluna 

vertebral e pélvis. 

 

• Os resumos enviados podem ser inscritos nas modalidades de Ensaio 

Experimental ou Relato de Caso. 

• Os relatos de caso serão submetidos na forma de resumo expandido de três 

páginas e deverão estar OBRIGATORIAMENTE estruturados, conforme as 

normas e orientações presentes neste edital. (utilizar anexo I) 

• Os ensaios experimentais serão submetidos na forma de resumo simples em 

português contendo no máximo 500 palavras. (utilizar anexo II) 

• Ao submeter um trabalho, o autor será direcionado, pelo sistema, para o 

preenchimento das informações necessárias e, ao final do preenchimento, o 

arquivo do trabalho deverá ser anexado em formato .doc/.docx (WORD). 

• Os autores receberão a confirmação de submissão por e-mail. Após a 

confirmação, os resumos serão enviados à Comissão Avaliadora do evento, 

podendo ser negados, aceitos, ou aceitos com pequenas correções, conforme a 

avaliação de relevância, julgada pela comissão.  

• Para os trabalhos aceitos com pequenas correções, o autor receberá um e-mail, 

com os comentários dos avaliadores e terá 72 horas para efetuar as correções 

e enviar novamente pelo sistema. 

• Resumos que não apresentarem formatação de acordo com as normas exigidas 

serão negados imediatamente pela Comissão Científica do Evento. OBS: Não 

caberá recurso quanto à decisão da Comissão Científica e/ou dos 

avaliadores pelo aceite ou recusa do resumo. Sugere-se a utilização dos 



 

 

modelos em anexo que já se estruturam no formato do evento (anexos I e 

II). 

• Cada inscrito poderá submeter até três resumos como apresentador. 

• Os resumos aprovados serão publicados nos Anais do II Simpósio 

Internacional de Ortopedia Equina, os quais serão veiculados por meio digital. 

• Participantes que submeterem trabalhos receberão a certificação de 

apresentação (banner) no II Simpósio Internacional de Ortopedia Equina, 

contendo o nome de todos os integrantes inscritos como autores e coautores. 

OBS: É de responsabilidade dos participantes o preenchimento correto 

da ficha de inscrição para confecção do certificado. 

 

2. NORMAS PARA CONFECÇÃO DOS TRABALHOS 

 

NORMAS GERAIS: 

• Será permitido o máximo de um autor e seis coautores por trabalho. 

• As páginas devem ser configuradas em tamanho A4, com margens superior, 

inferior, direita e esquerda de 2,5 cm. 

• O título do resumo deve ser digitado em fonte Times New Roman, tamanho 

14, caixa alta, negrito e centralizado. 

• Deverá ser seguido de título em inglês em fonte Times New Roman, tamanho 

14, caixa baixa, negrito e centralizado. 

• Os nomes dos autores devem aparecer sem abreviações logo abaixo do título, 

digitados em fonte Times New Roman, tamanho 12, sem negrito, centralizado. 

OBS: O nome do apresentador deve aparecer sublinhado independente da 

ordem de autoria. 

RELATOS DE CASO: 

• A instituição de cada autor e o e-mail do autor apresentador devem ser 

indicados em fonte Times New Roman, tamanho 11, em linha abaixo do nome 

dos autores. 

• Relatos de caso deverão ser divididos em seções: Resumo, Palavras-Chave, 

Abstract, Keywords, Introdução, Descrição do caso, Discussão, Conclusões, 

Agradecimento (opcional) e Referências.  

• Resumo e Abstract devem ser digitados com fonte Times New Roman, 

tamanho 12, sem recuo de parágrafo, alinhamento justificado, com espaço 

entre linhas 1,0 e conter, no máximo, 500 caracteres (incluindo espaços) cada 

um. 

• O texto correspondente às demais seções deve ser digitado em fonte Times 

New Roman, tamanho 12, com recuo de parágrafo de 1,5 cm, alinhamento 

justificado, com espaço entre linhas de 1,5. 

• Citações e referências devem obedecer às normas Vancouver, conforme Guia 

de Normalização Bibliográfica da EVZ/UFG; 

https://evz.ufg.br/up/66/o/Guia_Normalizacao_Bibliografica_Atualizado_24_8_2015.pdf
https://evz.ufg.br/up/66/o/Guia_Normalizacao_Bibliografica_Atualizado_24_8_2015.pdf


 

 

• O modelo de formatação (anexo I- relato de caso) deve ser utilizado. 

ENSAIOS EXPERIMENTAIS: 

• A instituição de cada autor e o e-mail do autor apresentador devem ser 

indicados em fonte Times New Roman, tamanho 10, no rodapé da página. 

Instituições patrocinadoras poderão também ser informadas no rodapé da 

página. 

• Os ensaios experimentais deverão ser divididos em seções: Palavras-Chave, 

Introdução, Metodologia, Resultados, Discussão e Conclusões.  

• O resumo deverá ser em português, digitado com fonte Times New Roman, 

tamanho 12, sem recuo de parágrafo, alinhamento justificado, com espaço 

entre linhas 1,0. O título do resumo deve ser digitado em fonte Times New 

Roman, tamanho 14, caixa alta, negrito e centralizado. Deverá ser seguido de 

título em inglês em fonte Times New Roman, tamanho 14, caixa baixa, negrito 

e centralizado. O corpo do resumo deve conter no mínimo 300 e no máximo 

500 palavras incluindo palavras chave e agradecimentos quando houver. Os 

títulos e autores não fazem parte da contagem de caracteres.  

• O modelo de formatação (anexo II- ensaio experimental) deve ser 

utilizado. 

 

3. NORMAS PARA CONFECÇÃO DE PÔSTERES 

• Dimensões do pôster: 0,60 m de largura; 0,90 m de altura. 

• O texto deve ser escrito com tamanho de fonte que possibilite a sua leitura a 

uma distância de 1,5 m. 

• A apresentação dos pôsteres ocorrerá no dia 30/08/2019, em horário e local a 

serem divulgados pela Comissão Organizadora. 

• É de responsabilidade do apresentador afixar e retirar o pôster no espaço a este 

destinado. 

• O apresentador deve permanecer junto ao pôster durante todo o tempo de 

apresentação. 

• A Comissão Organizadora do evento não se responsabilizará por extravio ou 

pôsteres que não forem retirados no prazo determinado. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Quaisquer situações não previstas por este Edital, bem como quaisquer 

dúvidas relacionadas à interpretação de suas disposições, serão analisadas e 

julgadas pela Comissão Organizadora do evento. 

 

Goiânia, 17 de abril de 2019.  

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO 


