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EDITAL 002/2020 

Torna pública a abertura de inscrições e 
estabelece normas relativas à participação 
e publicação de resumos científicos na 
Mostra de Trabalhos Acadêmicos realizada 
durante a V Semana Acadêmica de 
Medicina Veterinária do Centro 
Universitário de Mineiros – UNIFIMES. 

 
A Coordenação do Curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de 

Mineiros, no uso de suas atribuições estatuárias e regimentais, torna público o Edital 
que estabelece normas relativas à participação na V Semana Acadêmica de Medicina 
Veterinária, que será realizada entre os dias 11 e 12 de setembro de 2020. 
 
 
1 DOS OBJETIVOS 
a) Divulgar as atividades de pesquisa e extensão realizadas pelos alunos dos cursos de 
graduação em Medicina Veterinária da UNIFIMES e de outras Instituições de Ensino 
Superior; 
b) Promover a integração Ensino-Pesquisa-Extensão entre discentes e docentes; 
c) Incentivar o intercâmbio com pesquisadores de outras Instituições de Ensino Superior. 
 
 
2 DO PÚBLICO ALVO 
Discentes de graduação, pós-graduação e docentes das Instituições de Ensino Superior, 
profissionais com nível superior e técnicos de empresas públicas e privadas, 
relacionados a Medicina Veterinária e áreas afins. 
 
 
3 DAS COMISSÕES DA V SEMANA ACADÊMICA DE MEDICINA VETERINÁRIA 
 
3.1 COMISSÃO ORGANIZADORA  
3.1.1 Profa. Dra. Andresa de Cássia Martini Mendes, Profa. Dra. Priscila Chediek 
Dall’Acqua e Prof. Me. Eric Mateus Nascimento de Paula; 
 
3.1.2 Discentes do curso de Medicina Veterinária. 
 
3.2 COMISSÃO CIENTÍFICA  
A comissão científica é coordenada pelos professores, Dr. José Tiago das Neves Neto e 
Dra. Ísis Assis Braga. Esta comissão ficará responsável por organizar o recebimento dos 
trabalhos acadêmicos, encaminhar aos pareceristas, receber as avaliações dos resumos, 
publicar a relação de trabalhos aprovados e organizar de maneira on-line a publicação 
do anais do evento. 
 
 
4 DAS INSCRIÇÕES 
As inscrições para participação na V SEMANA ACADÊMICA DE MEDICINA VETERINÁRIA 
serão realizadas por meio do site: https://www.even3.com.br/sevet 
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4.1 As inscrições serão gratuitas para ouvintes; 
 
4.2 As inscrições para participantes terão o valor de R$10,00, o que permite a submissão 
de 01 trabalho; 
 
 
5 DA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 
A submissão de trabalhos será realizada no período de 22/07/2020 a 07/08/2020, às 
23h59, por meio do seguinte endereço eletrônico: sevet@unifimes.edu.br  
 
5.1 Para a submissão dos trabalhos o autor principal deve efetivar sua inscrição na 
modalidade participante (inscrever e pagar a taxa constante no formulário de inscrições 
no site da V SEVET). O participante ao efetivar sua inscrição, concorda com todas as 
regras explicitadas nesse edital e autoriza a publicação do trabalho no Anais do evento 
e demais meios de divulgação da UNIFIMES, sendo responsável pelo conteúdo 
apresentado; 
 
5.2 Após a data final de submissão do(s) trabalho(s) não haverá mais a possibilidade de 
alterações, tanto dos dados pessoais quanto dos conteúdos anexados; 
 
5.3 Somente serão aceitos trabalhos que obedeçam às normas de formatação 
estipuladas pelo evento; 
 
5.4 Cada inscrito poderá submeter um (01) trabalho como autor principal, sendo que 
cada trabalho poderá ter no máximo seis (06) autores; 
 
5.5 A elaboração dos trabalhos obedecerá ao enquadramento nos 3 (três) eixos a seguir: 
a) Produção e Reprodução Animal; 
b) Clínica Médica e Cirúrgica Animal; 
c) Medicina Veterinária Preventiva. 
 
5.6 Os trabalhos poderão ser do tipo estudos de casos, experiências laboratoriais, 
revisão bibliográfica, trabalhos de pesquisas no âmbito da iniciação científica e da pós-
graduação e projetos de extensão. 
 
 
6 DA ELABORAÇÃO DO TRABALHO (RESUMO SIMPLES) 
O resumo deverá ter no mínimo 300 e no máximo 500 palavras e contemplar introdução, 
objetivos, metodologia, resultados, discussão e conclusão (esses tópicos não devem 
aparecer no corpo do texto);  
 
6.1 O trabalho na íntegra deve ser elaborado e enviado no formato Word (doc ou docx); 
 
6.1.1 Os trabalhos devem seguir a seguinte formatação: idioma em português; fonte 
Arial, estilo normal, corpo 12 (tamanho da letra); espaçamento simples (1,0); 
alinhamento justificado; papel A4 (216x279 mm), com margens esquerda e superior de 
3 cm, e margens direita e inferior de 2 cm; 
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6.2 O título deverá ser conciso, refletir o conteúdo do trabalho, ser digitado em caixa 
alta, ter até 25 palavras, em negrito, centralizadas e sem ponto final; com os nomes 
científicos em itálico, se for o caso; 
 
6.3 Os nomes completos dos autores deverão ser escritos por extenso, somente as letras 
iniciais em maiúsculo, abaixo do título, alinhamento centralizado, e não deverão ser 
escritos em negrito. Quando houver mais de um autor, os nomes devem ser digitados 
separados por vírgula. Após cada autor deverão constar chamadas numeradas 
superescritas, em alinhamento justificado, informando o cargo e a instituição de vínculo; 
 
6.3.1 Somente na chamada do autor principal deve ser acrescentado o endereço de 
correio eletrônico (e-mail); 
 
6.4 O eixo em que se enquadra o trabalho, conforme o item 5.5, deverá vir indicado 
após as chamadas dos autores, alinhado à direita. 
 
6.5 O trabalho deve incluir citações no sistema numérico, por algarismos arábicos em 
ordem consecutiva entre parênteses. A referência deve constar na lista de referências 
(após o corpo do texto) em ordem numérica crescente de acordo com a ordem em que 
aparecem no texto.  
 
6.5.1 São permitidas no máximo cinco (5) referências. 
 
6.6 As palavras-chave devem aparecer após o corpo do texto, separadas por ponto, 
sendo no mínimo 3 e no máximo 5. 
 
 
7 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS SUBMETIDOS  
Todos os trabalhos submetidos serão avaliados em programa verificador de plágio e só 
serão enviados para avaliação caso não seja detectado plágio.  
 
7.1 Os trabalhos submetidos serão avaliados quanto aos critérios de formatação e, o 
mérito dos mesmos de acordo com os seguintes itens: 
a)   Atualidade, originalidade e relevância do tema; 
b) Pertinência do título, qualidade do resumo, consistência teórica, clareza dos 
objetivos, metodologia adequada, análise de dados e resultados, qualidade da redação 
e organização do texto. 
 
7.2 Os trabalhos serão avaliados e classificados em um dos seguintes conceitos:  
a) Aceito; 
b) Aceito com correções; 
c) Não aceito. Neste último caso, não caberá recurso contra o parecer. 
 
7.3 Somente seguirão para a fase de confecção dos pôsteres digitais os classificados 
como “Aceito” ou “Aceito com correções”, neste último caso somente aqueles trabalhos 
que encaminharem as correções solicitadas dentro do prazo determinado no item 10. 
 
 
8 DA CONFECÇÃO DOS PÔSTERES DIGITAIS 
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Os pôsteres digitais deverão ser confeccionados seguindo o modelo a ser enviado por e-
mail juntamente da aprovação dos trabalhos submetidos e encaminhados para o a 
comissão científica conforme prazo estabelecido no item 10. 
 
8.1 Recomenda-se a utilização de fotografias, gráficos, tabelas e figuras que facilitem a 
ilustração. 
 
8.2 Os itens título, autores, instituição, introdução, objetivos, metodologia, resultados e 
discussão, conclusão e referências são obrigatórios. E é de responsabilidade dos autores 
o conteúdo dos mesmos e sua confecção de acordo com o resumo aprovado. 
 
 
9 DA PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS 
Após avaliação estarão aptos para publicação os trabalhos classificados como “Aceito” 
ou “Aceito com correções”, que forem encaminhados no formato de pôster digital 
dentro do prazo determinado no item 10. 
 
9.1 Os pôsteres digitais serão divulgados eletronicamente como anais do evento, no site 
de publicações do Curso de Medicina Veterinária da UNIFIMES: 
http://publicacoes.unifimes.edu.br/index.php/sevet 
 
9.2 Haverá certificação de Menção Honrosa para os três (3) trabalhos com maior 
pontuação de acordo com os critérios do item 7.1, dentro de cada eixo temático. 
 
 
10 DO CRONOGRAMA DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 

PERÍODO AÇÃO 
22/07/2020 a 
07/08/2020 

Submissão dos trabalhos pelo endereço eletrônico, 
sevet@unifimes.edu.br 

14/08/2020 Divulgação da classificação dos trabalhos submetidos segundo 
o item 7.2 

21/08/2020 Prazo final para correção e envio dos trabalhos classificados 
como “Aceito com Correções” 

28/08/2020 Divulgação do resultado final  
04/08/2020 Prazo final para envio dos pôsteres digitais, segundo o item 8 
12/09/2020 Publicação eletrônica do anais do evento 

 
10.1 Não haverá, em hipótese nenhuma, a prorrogação dos prazos estabelecidos neste 
Edital. 
 
 
11 DA PROGRAMAÇÃO DA V SEMANA ACADÊMICA DE MEDICINA VETERINÁRIA 

Data Horário Tema Palestrante 

11
/0

9 
(s

ex
ta

-fe
ira

)  

9h00 Eficiência Alimentar em Bovinos de Corte Dra. Renata Branco 
Arnandes 

10h00 IATF em Bovinos (título sujeito a alteração) (Palestrante a confirmar) 
11h00 Diagnóstico de Gestação em Éguas Prof. Dr. Jair Camargo 

Ferreira 
14h00 Atualização dos Protocolos Vacinais em 

Pequenos Animais 
Prof. Me. Paulo Tabanez 
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15h00 Urgência e Emergência em Pequenos 
Animais 

Prof. Esp. Thiago Kohler 
Valério 

16h00 Anestesia em Felídeos Selvagens  Prof. Me. Rodrigo Neca 
Ribeiro 

17h00 Cirurgias do Aparelho Reprodutivo de 
Fêmeas Bovinas 

Prof. Dr. Pedro Paulo 
Maia Teixeira 
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9h00 Saúde Única e Resistência a 
Antimicrobianos - O papel do Médico 
Veterinário 

Profa. Dra. Renata 
Ferreira dos Santos 
 

10h00 Saúde Única na Vulnerabilidade Social Prof. Dr. Alexander 
Welker Biondo 

11h00 Impacto da fauna exótica invasora javali 
(Sus scrofa) na fauna nativa e em Saúde 
Única 

Profa. Dra. Louise 
Nicolle Bach Kmetiuk 

 
 
12 CERTIFICADOS 
 
12.1 Os certificados serão emitidos pela Pró-reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão e 
estarão disponíveis em: http://www.unifimes.edu.br – na aba certificados. 
 
12.2 Serão emitidos certificados para as seguintes categorias: ouvintes e trabalhos 
publicados; 
 
12.2.1 Para ter direito à certificação de ouvinte, os inscritos nas categorias ouvinte ou 
participante, deverão obter o mínimo de 75% de presença nas atividades do evento; 
 
12.2.2 Trabalhos publicados serão certificados somente após aprovação e envio dos 
pôsteres para publicação do Anais do evento. 
 
 
13 DA PUBLICAÇÃO 
Neste caso, estão em plena concordância com todas as regras do evento explicitadas 
neste Edital e autoriza a publicação do(s) trabalho(s) no Anais do evento e demais meios 
de divulgação da UNIFIMES, sendo responsável pelo conteúdo apresentado. 
 
 
14 DAS INFORMAÇÕES 
Para quaisquer informações, o inscrito deverá se dirigir à Comissão Organizadora do 
evento ou à Coordenação do Curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de 
Mineiros – UNIFIMES. 
 
 
15 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Os casos omissos neste Edital, serão avaliados pela Coordenação do Curso de Medicina 
Veterinária juntamente com as Diretorias da Pró-reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão 
do Centro Universitário de Mineiros - UNIFIMES. 
 
 

Mineiros, 22 de Julho de 2020. 
 
 


