
I CONGRESSO DE MEDICINA VETERINÁRIA DA UNIVS
NORMAS GERAIS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS

O I Congresso de Medicina Veterinária da UNIVS (CMVUNIVS) acontecerá em formato
virtual entre os dias 16/11 e 17/11/21, com a apresentação de trabalhos acontecendo de
forma assíncrona pelo envio do resumo e vídeo-pôster. Os participantes que submeterão
resumos ao evento devem observar as orientações que seguem detalhadas abaixo:

CONDIÇÕES PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS:

▪ O autor deve estar regularmente inscrito no evento para submissão do resumo,
o autor deve estar regularmente inscrito no evento.

▪ Para cada inscrição no CMVUNIVS será permitido o envio de  apenas um resumo.

▪ Os resumos deverão ser submetidos por meio do preenchimento do Formulário
Google forms “I CMVUNIVS A – ENVIO DE RESUMO”, acessando o link:
https://forms.gle/oPCt1CvM3AzH2fys7 do dia 29 de outubro a 11 de novembro de
2021 (PRAZO LIMITE).

▪ Os trabalhos submetidos devem ser originais, provenientes de: a) Pesquisa científica;
b) Revisão de literatura; c) Relato de caso; 4) Inovação (prospecção de estudos com
valor para a comunidade científica nas áreas da Medicina Veterinária e pesquisas em
áreas afins), e, se enquadrar em uma das áreas de submissão abaixo:

1. Genética e melhoramento dos animais domésticos

2. Reprodução animal

3. Produção, nutrição e alimentação animal

4. Clínica médica e cirúrgica de pequenos animais

5. Clínica médica e cirúrgica de grandes animais

6. Inspeção e tecnologia de produtos de origem animal

7. Saúde pública

8. Animais silvestres

Resumo das principais informações aos autores:

▪ Data limite para envio dos resumos: 8 de novembro de 2021

▪ Data para divulgação dos resumos aprovados: 10 de novembro de 2021

▪ Data limite para envio do link do vídeo-pôster: 15 de novembro de 2021

▪ Número de trabalhos permitidos: apenas um por inscrição.

https://forms.gle/oPCt1CvM3AzH2fys7


INSTRUÇÕES PARA PREPARAÇÃO DO RESUMO:

▪ A submissão dos trabalhos deverá ser feita em formato de resumo simples, em
português. Entretanto, resumos submetidos com múltiplos erros ortográficos e
gramaticais serão sumariamente rejeitados.

▪ O resumo deve conter um título, seguido ds nomes dos autores e filiação. Para
garantir que o seu nome seja citado de maneira uniforme, recomendamos que os
autores padronizem seu nome e sobrenome em todos os resumos em que for autor
ou co-autor. Cada resumo deverá ter no máximo seis autores, sendo o
orientador do trabalho o último autor listado .

▪ O resumo deverá conter o número máximo de 300 palavras e incluir os seguintes
elementos: introdução, objetivos, métodos, resultados e conclusão. A contagem de
palavras não inclui título, autores, filiaição e palavras-chave.

▪ Para os relato de caso deverão ser apresentadosos os dados de história clínica,
anamnese, exames físico e clínico, todos os procedimentos diagnósticos e
terapêuticos realizados em ordem cronológica e a resposta do paciente. Deverão
também ser apresentados os aspectos do caso que justifiquem sua relevância, feitas
as recomendações e emitidas as conclusões.

▪ Os resumos com o tema inovação, deverão apresentar prospecções de novos
estudos dentro das áreas de medicina veterinária e afins, demonstrando seu
embasamento científico e sua relevância à comunidade.

▪ Os resumos devem ser obrigatoriamente redigidos no modelo disponibilizado no
site da UniVS e no perfil do Instagram do curso de medicina veterinária da UniVS
(@medvetunivs), no qual encontram-se todas as orientações pertinentes à
formatação do resumo.

AVALIAÇÃO DOS RESUMOS

▪ Os resumos serão avaliados por área e os autores receberão por e-mail o parecer no
dia 10 de novembro de 2021, o qual poderá ser APROVADO ou REPROVADO.

▪ Para os resumos APROVADOS, o trabalho será apresentado por meio de um
vídeo-pôster elaborado pelos autores. Os autores deverão gravar o vídeo, salvar na
plataforma digital Youtube e encaminhar o LINK DO VÍDEO para Comissão
Científica do evento por meio do preenchimento do Formulário Google forms “I
CMVUNIVS – ENVIO DE VÍDEO-PÔSTER”, acessando o link:
https://forms.gle/DyL1LDEiBMLYxfaV9 até o dia 14 de novembro de 2021 (prazo
limite). Leia no item X as orientações de como elaborar o vídeo-pôster.

▪ Os links de acesso às apresentações na forma de vídeo-pôsteres serão
disponibilizado no site da da UniVS e no perfil do Instagram do curso de medicina
veterinária da UniVS durante os dias 16 e 17 de novembro de 2021.

https://forms.gle/DyL1LDEiBMLYxfaV9
https://forms.gle/3gqGfUCHJuGmjryJ9


COMO PREPARAR SUA APRESENTAÇÃO PARA O CONGRESSO!

Luz, câmera, gravação!

▪ Para a apresentação do seu vídeo-pôster você deve elaborar uma apresentação de
slides. Para isso, nós disponibilizamos para download um modelo oficial de
apresentação do I CMVUNIVS .

▪ A gravação do vídeo-pôster deve ter duração de 6 a 10 minutos. Ela deve ser feita
utilizando as plataformas digitais de vídeo (por exemplo Powerpoint, Zoom ou
Google Meet). Durante a gravação a câmera do apresentador deve estar ligada e sua
imagem deve aparecer no vídeo simultaneamente aos slides .

▪ Ao gravar seu vídeo, fique atento à sequência do que será exposto. É recomendável
traçar um roteiro (você pode escrever exatamente o que será dito ou apenas levantar
tópicos que serão explorados ao longo da gravação).

▪ Antes de enviar o seu vídeo, faça alguns testes, grave por um minuto e em seguida
reproduza o vídeo em seu computador para verificar sua qualidade. Ouça o áudio
tanto com fones de ouvido quanto diretamente das saídas de som externas do seu
dispositivo eletrônico. Assista ao vídeo em tela cheia e também em tamanho
reduzido. E, se necessário, faça as devidas alterações para a gravação oficial.

▪ A Comissão científica do I CMVUNIVS solicita aos participantes que evitem
exibir, em suas apresentações, arquivos de vídeo, áudio, fotografia ou texto cujos
direitos de uso e veiculação (copyright) não sejam públicos. A mesma
recomendação se aplica a vídeos que contenham imagens de pessoas menores de 18
anos.


