
 

 

  



 

✓ Os trabalhos deverão ser submetidos a partir do dia 10 de abril até o dia 24 de abril de 

2018 através do site www.vetjr.com/embryoday pelo sistema online. 

✓ Os mesmos devem ser escritos em Português.  

✓ Será aceito apenas um trabalho por autor. 

✓ O autor deve registrar-se anteriormente a submissão do trabalho. Serão aceitos apenas 

os trabalhos de autores registrados via site e confirmados após o pagamento da inscrição 

para o evento. 

✓ Os trabalhos científicos deverão ser escritos e submetidos usando o programa Microsoft 

Word. 

✓ O trabalho deve ser escrito em folha A4 (210 mm de largura e 297 mm de altura) com 

margens de 2,0 cm e espaço simples.  

✓ O trabalho deve conter: título, nome dos autores (máximo seis por resumo) e 

afiliação. Deve estar centralizado e ser escrito em fonte Times New Roman, tamanho 

11. 

✓ O resumo deve ser organizado para que haja: 

introdução, materiais e métodos, resultados e conclusão. Porém, estes tópicos 

devem ser escritos de forma coesa sem a distinção de cada um deles no texto. O resumo 

deve caber em apenas uma página. Não devem ser incluídas tabelas, figuras e/ou 

fotografias (exemplo disponibilizado no site). 

✓ O relato de caso deve ser organizado na seguinte ordem: introdução (indique a razão 

da apresentação deste caso clínico) relato do caso e considerações finais. 

✓ Abreviações devem ser definidas na primeira vez que aparecerem no texto. Para o uso 

de unidades de medida, use o site “Système Internationale (SI)” como padrão. 

✓ Referências não deverão ser incluídas em resumos, se estritamente necessário, 

devem ser incluídas no corpo dos resumos, com os dados mínimos para o leitor acessar 

o original.  

✓ Serão aceitos APENAS os trabalhos científicos submetidos via online através do site 

do evento dentro da data pré-determinada anteriormente. 

 

 



 

✓ Os Trabalhos serão apresentados em sessão de pôster especialmente organizada para 

este fim durante o evento.  

✓ Aqueles trabalhos que forem aceitos, serão divididos a critério da Comissão Científica 

para apresentação na sessão de pôster em suas áreas respectivas: Reprodução e 

Biotecnologias de Bovinos e Reprodução e Biotecnologias de Equinos. 

✓ Pelo menos um dos autores deverá estar presente na sessão durante o período da 

apresentação. 

✓ As datas e horários das sessões serão divulgados posteriormente. 

✓ Cada pôster deve ter a dimensão de 100cm x 120cm (largura e altura, respectivamente), 

devem seguir o modelo disponibilizado no site. 

✓ A lista dos trabalhos científicos aprovados para a sessão de pôster será disponibilizada 

no site do evento. 

✓ Todos os trabalhos aceitos e com a respectiva inscrição paga serão publicados no Anais 

do V EMBRYODAY apresentados durante o evento em sessão de pôster. 

  



 

 

 


