NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS NA
MODALIDADE DE RESUMOS EXPANDIDOS
O Núcleo de Estudos em Pecuária de Corte (NEPEC) torna pública a abertura de inscrições para submissão de
trabalhos na modalidade de resumos científicos, a serem apresentados durante o XI SIMPÓSIO DE
PECUÁRIA DE CORTE & VI INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF BEEF CATTLE PRODUCTION
(SIMPEC), a ocorrer nos dias 19, 20 e 21 de setembro de 2019, na Universidade Federal de Lavras, em
Lavras/MG.
DISPOSIÇÕES GERAIS
‒ Serão aceitos trabalhos de autores brasileiros e estrangeiros, em português ou inglês, na modalidade de
resumo expandido para exposição de pôster. Os trabalhos poderão ser escritos individualmente ou em
coautoria de até seis autores.
‒ A inclusão do trabalho na programação do SIMPEC fica condicionada a:
o Aprovação do trabalho pela Comissão Científica; o
Seleção do trabalho pela Comissão Organizadora; o
Pagamento da taxa inscrição pelo autor do trabalho.
‒ O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado após a data de divulgação dos trabalhos aprovados
e selecionados, porém, ficará sujeito à disponibilidade de vagas. Não haverá reembolso de pagamentos
efetuados.
‒ O envio de qualquer trabalho implica automaticamente a expressa e integral cessão gratuita não exclusiva
dos direitos autorais aos organizadores do SIMPEC, que poderão publicá-los, utilizá-los e divulgá-los
sem restrição de edições ou mídias, admitindo-se, inclusive, a exploração econômica da obra por
editoras cessionárias à escolha dos responsáveis, sem que nada seja devido aos autores e colaboradores.
SUBMISSÃO DOS TRABALHOS
‒ Os trabalhos deverão ser submetidos até às 23 horas e 59 minutos do dia 05 de agosto de 2019.
‒ A submissão poderá ser realizada através do formulário eletrônico, contendo os seguintes anexos:
o Resumo científico, em formato DOC ou DOCX. O arquivo digital deverá ser assim identificado:
TITULODORESUMO_RESUMO o Ficha de submissão devidamente preenchida. O arquivo
digital deverá ser assim identificado:
NOMEDOPARTICIPANTE_RESUMO.
‒ Cada autor poderá submeter, no máximo, dois trabalhos na modalidade de resumo expandido.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os trabalhos devem ser enviados no formato de resumo expandido e devem, obrigatoriamente, seguir as normas
de referência e de citação da Journal of Animal Science, além das seguintes especificações técnicas:
‒ A estruturação do trabalho deve conter título, introdução (incluindo tema/problema, justificativa e
objetivos), material e métodos, resultados e discussão, conclusão e referências.
‒ Aceita-se a inclusão de figuras ou tabelas no corpo do resumo desde que respeitado o limite de páginas.
‒ Os trabalhos devem ser produzidos em Word, fonte Times New Roman, corpo 11, espaço 1,15. Devem
conter, no máximo, 2 (duas) páginas, no formato A4. As margens da página (superior, inferior, direita
e esquerda) devem ser de 2 cm.
‒ A revisão gramatical, ortográfica e formal deverá ser providenciada pelos autores do trabalho
previamente à submissão.
‒ No corpo do artigo não deverão haver informações pessoais como o nome do autor, sua qualificação,
vinculação institucional ou quaisquer localizadores pessoais mínimos.
‒ A inobservância de qualquer das disposições acima impedirá o exame dos trabalhos, desclassificando
o(s) autor(es).
AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS
‒ Os trabalhos serão avaliados e classificados por Comissão Científica composta por professores da área,
convidados a critério da Comissão Organizadora. Os trabalhos serão julgados pelo sistema de revisão
cega, observando os seguintes critérios:
ITEM

CRITÉRIO DE ANÁLISE

VALOR

1

Atendimento às normas

Eliminatório

2

Adequação à temática do evento

Eliminatório

3

Atualidade e originalidade do tema escolhido

20

4

Profundidade na abordagem do tema escolhido

20

5

Metodologia apropriada para desenvolvimento do tema escolhido

20

6

Estruturação do texto e qualidade da redação

20

7

Encadeação de ideias com o objetivo, o referencial teórico, a metodologia, os
principais resultados e conclusões do trabalho

20

‒

‒
‒
‒
‒

Os integrantes da Comissão Científica atribuirão entre 0 (zero) e 100 (cem) pontos para cada trabalho,
respeitando os limites estabelecidos anteriormente. A nota final de cada trabalho será a média
aritmética das notas obtidas.
Será considerado aprovado o trabalho que obtiver, ao menos, 50 (cinquenta) pontos.
De acordo com a ordem de classificação dos trabalhos, a Comissão Organizadora selecionará os
primeiros resumos expandidos para apresentação oral.
RESUMOS SELECIONADOS PARA APRESENTAÇÃO ORAL TERÃO 50% DA TAXA DE
INSCRIÇÃO NO EVENTO RESTITUÍDA.
As decisões da Comissão Científica serão soberanas e irrecorríveis.

CRONOGRAMA
‒

‒

O processo de seleção, avaliação e divulgação do resultado dos trabalhos observará o seguinte
cronograma:
o Abertura das inscrições. 06/04/2019
o Data limite para envio de trabalhos. 05/08/2019
o Divulgação do resultado dos artigos selecionados para exposição dos pôsteres e apresentação
oral. 05/09/2019
Os autores serão notificados sobre o resultado da avaliação por meio de mensagem eletrônica. A lista
dos trabalhos selecionados também será divulgada no site oficial do evento.

EXPOSIÇÃO DOS PÔSTERES
‒
‒
‒

‒

‒

Os resumos aprovados serão expostos durante todo o evento na forma de pôsteres em local determinado
pela Comissão Organizadora.
O pôster deverá possuir as seguintes dimensões: 90 cm (largura) x 120 cm (altura). Deverá ser impresso
em lona ou papel.
O pôster deverá conter: título idêntico ao do resumo submetido; nome, vinculação institucional e
endereço eletrônico dos autores; introdução, objetivos, material e métodos, resultados e discussão,
conclusão e referências bibliográficas. Poderão ser utilizados gráficos, tabelas, imagens, entre outros.
As informações do pôster deverão ser organizadas de modo que as ideias centrais do trabalho possam
ser facilmente identificadas e compreendidas. Para o texto do pôster ser legível sugere-se a utilização
de fonte Arial, tamanho 20 ou superior.
Poderá ser solicitado a cada expositor que faça uma breve apresentação de seu trabalho, com duração
de até 5 (cinco) minutos.

APRESENTAÇÃO ORAL
‒
‒
‒
‒

‒

Os resumos selecionados para apresentação oral serão apresentados por seus autores durante o SIMPEC
durante a sessão de palestras técnico-científicas, com data, horário e local a serem definidos.
Os autores serão notificados por meio de mensagem eletrônica.
Apenas os inscritos no evento poderão realizar a apresentação oral de trabalho(s) selecionado(s).
Cada trabalho deverá ser apresentado oralmente em 15 (quinze) minutos, sendo até 12 (doze) minutos
de apresentação e 3 (três) minutos para perguntas. Em caso de apresentação conjunta, o tempo será
divido pelos coautores da forma que considerarem mais conveniente.
O expositor poderá fazer uso de projetor multimídia. Para tanto, deverá entregar arquivo eletrônico,
em formato .PDF ou .PPT, salvo em dispositivo de armazenamento USB, até 1 (uma) hora antes do
início da apresentação.

CERTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO
‒ A certificação de apresentação do trabalho no SIMPEC ficará condicionada a:
o Aprovação e seleção do trabalho pela Comissão Científica;
o Pagamento da taxa de inscrição pelo autor responsável pela apresentação do trabalho. Se
pretenderem realizar a apresentação conjunta do trabalho, todos os coautores deverão efetuar
o pagamento da taxa de inscrição;
o Apresentação do trabalho, ao menos, por um dos autores, na data, no horário e no local
previamente designados. Os coautores poderão efetuar a apresentação conjunta do trabalho;
o Participação do(s) autor(es) responsável(eis) pela apresentação do trabalho, em todas as
atividades da sessão de exposição de pôsteres. A presença dos autores será aferida mediante

assinatura de listas de presença, disponíveis tanto no início quanto no término da sessão de
exposição de pôsteres.
‒ A entrega dos certificados de apresentação dos trabalhos selecionados será feita logo após o término do
evento, no formato impresso, ou até 30 (trinta) dias após a realização do evento, no formato online. Os
autores serão notificados por meio de mensagem eletrônica.

