INSTRUÇÕES AOS AUTORES
Será permitida a submissão de no máximo um trabalho por inscrito podendo ser esse na forma de
resumo simples (uma página), resumo expandido (quatro páginas), relato de caso, artigo de
revisão e artigo científico, com até oito autores por trabalho.
O resumo simples deverá ser escrito ou nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola e deverá
estruturado de acordo com o item 2 das diretrizes aos autores para confecção de artigo científico
(2. Página com resumo, abstract e resumen). Deve ter escrito o título do trabalho, no respectivo
idioma e texto escrito com no máximo 400 palavras, com informações referentes à introdução,
metodologia, resultados e conclusões. O texto deve ser justificado e digitado em parágrafo único e
espaço simples, começando por RESUMO.)
Para
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o
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http://fmvz.unesp.br/#!/eventos/rvz/
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Os trabalhos devem ser submetidos em formato Microsoft Word for Windows até a data limite para
envio (25 de Agosto de 2018).
Certifique-se de seguir as regras de redação e formatação de modo estrito as normas técnicas da
revista, uma vez que falhas na observância das normas e na redação do material resultam na
rejeição do resumo submetido.
ANÁLISE DE TRABALHOS
Os resumos, artigos de revisão e artigos científicos enviados para o II Simpósio Nacional de
Bovinocultura e Bubalinocultura deverão ser enviados no e-mail: sinabbu2018@gmail.com para a
apreciação pela Comissão Científica. Os pareceres da Comissão Científica serão de aprovação,
correção ou rejeição, em caráter inapelável.
Os trabalhos aprovados para o II Simpósio Nacional de Bovinocultura e Bubalinocultura serão
divulgados no e-mail do primeiro autor.
Os resumos deverão ser vinculados às seguintes áreas temáticas:
1. Pastagens e forragicultura
2. Nutrição e manejo de produção de ruminantes
3. Biologia molecular
4. Genética
5. Tecnologia dos alimentos e produtos de origem animal
6. Bem-estar de ruminantes
7. Sanidade e patologias de ruminantes
8. Reprodução de ruminantes
NOTA AOS AUTORES: Todos os autores serão informados até o dia 14 de Setembro de 2018 se
seus trabalhos foram aceitos ou rejeitados, via e-mail. Em poucos dias, após a divulgação dos
trabalhos aceitos, os autores receberão por e-mail informações referentes ao formato dos
pôsteres.
SOBRE AS APRESENTAÇÕES: Os pôsteres deverão ser fixados nos locais pré-determinados às
13:00 horas do dia 28 de setembro de 2018 e serem retirados até as 12:00 horas do dia 30 de
setembro de 2018. No dia da apresentação dos pôsteres (30 de setembro de 2018), todos os
apresentadores deverão estar disponíveis em frente aos seus respectivos trabalhos para
esclarecimento de dúvidas, discussões e sugestões, das 09:45 às 11:00.
MELHOR TRABALHO SUBMETIDO: O melhor trabalho submetido ao simpósio receberá uma
menção honrosa durante os procedimentos de encerramento do mesmo.
Todos os trabalhos aprovados serão publicados na Revista Veterinária e Zootecnia (Qualis B4 em
Medicina Veterinária e em Zootecnia).

