
 

NORMAS DE SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 

 

A COMISSÃO ORGANIZADORA DA VIII SZ IF 2018 torna público as normas para 

submissão de produção acadêmica. Os trabalhos devem ser enviados à Comissão 

Científica, através do e-mail: semanadazootecnia@si.ifbaiano.edu.br. As produções 

devem seguir as instruções de formatação, expressas nessa circular. Para submeter os 

resumos é necessário realizar a inscrição no evento e serão aptos à correção após a 

confirmação de inscrição pela comissão do evento. 

1. DOS TIPOS DE TRABALHOS 

A) RESUMO: Estrutura do resumo: deverá ter 01 lauda, incluindo título (no máximo 

15 palavras), autores, conteúdo: Introdução; Material e métodos, Resultados e discussão, 

podendo ter figuras e tabelas, Conclusão e Referências (no máximo 04 citações). 

Normas de digitação: Fonte: Arial, tamanho 9, espaçamento simples. Título principal 

em fonte maiúscula, negrito, tamanho 10. Títulos secundários em fonte minúscula, 

negrito, tamanho 10 (Apenas as iniciais maiúsculas). As normas para citações e 

referências devem ser as da ABNT NBR10520, NBR6023, respectivamente apenas com 

fonte reduzida como no modelo disponibilizado pela organização.  

2. DOS TIPOS DE APRESENTAÇÃO 

A) APRESENTAÇÃO ORAL: Tempo disponível: 10 minutos, tempo para arguição de 5 

minutos. Material disponível: Data show. 

B) PÔSTER (BANNER): Formato padrão da ABNT, de 90 cm x 120 cm (largura x 

altura), orientação retrato ou vertical. Fixação de 1 hora em lugar programado, sendo que 

o autor deverá obrigatoriamente ficar junto do seu pôster. 

Modelo será disponibilizado pelo evento. 

Estrutura do pôster: introdução, materiais e métodos, resultados (incluindo figuras e 

tabelas), conclusões. 

A confecção do banner é de responsabilidade do(s) autor(es). 

*A comissão irá selecionar os trabalhos para apresentação oral ou pôster. 

3. DAS NORMAS 

Cada autor deverá submeter no máximo 02 (dois) TRABALHOS como PRIMEIRO 

AUTOR. 

Cada trabalho deverá ter até 08 (oito) autores; O arquivo deverá ser enviado em formato 

PDF e Word; 

*Os trabalhos serão avaliados pela Comissão Científica, podendo ser aceito, aceito com 

correções ou recusado. 

4. DOS EIXOS TEMÁTICOS 

Nutrição e produção de ruminantes; 

Nutrição e produção de não-ruminantes; 

Genética, Melhoramento e Reprodução animal; 

Ambiência, Bem-Estar Animal e Bioclimatologia; 

Agroecologia; 

Outras Áreas (Será de forma livre desde que esteja dentro do tema proposto pela VIII SZ 

IF 2018). 

 

Att, 

COMISSÃO ORGANIZADORA DA VIII SZ IF 2018. 
 


