Todos os trabalhos submetidos e aprovados pela Comissão Científica terão de ser
apresentados. Ao submeter o seu trabalho poderá referir de imediato que será destinado para
apresentação em poster. Caso não o refira, o seu trabalho será alvo de apreciação por parte
da Comissão Científica do XXII ZOOTEC, e atempadamente ser-lhe-á informado se o mesmo
terá apresentação oral ou em poster.

Para apresentação oral, devem ser observadas as seguintes recomendações:
•

Os autores dos trabalhos selecionados para apresentação oral serão informados
via e-mail pela Comissão Organizadora do XXII ZOOTEC.

•

A data e hora de apresentação dos trabalhos serão determinadas pela
Comissão Organizadora do XXII ZOOTEC, que organizará as sessões por Grupos
de Trabalho. Portanto, não serão permitidas trocas dos dias e horários
determinados para a apresentação.

•

A organização do evento espera que o congressista com trabalho aprovado
para apresentação, participe no Congresso como um todo, aproveitando o
máximo possível.

•

A programação das apresentações (Programa Provisório) será divulgada assim
que possível no site oficial do XXII ZOOTEC.

•

O trabalho deverá ser apresentado pelo primeiro autor. No caso de
impedimento,
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•

A apresentação deve ser feita no máximo em 15 minutos (10 de exposição e 5
minutos de discussão).

•

Os elementos essenciais na apresentação são: título, autores, instituições de
vinculação, endereço de e-mail, introdução, material e métodos, resultados e
discussão (recomenda-se a utilização de fotografias, gráficos, tabelas e figuras
que

facilitem

a

ilustração),

conclusões,

referências

bibliográficas

e

agradecimentos.

Para apresentação em pósteres, devem ser observadas as seguintes recomendações:
•

Os trabalhos que não foram selecionados para apresentação oral, deverão ser
apresentados em forma de poster.

•

A data e hora de apresentação dos trabalhos serão determinados e divulgados
com antecedência pela Comissão Organizadora no site oficial do XXII ZOOTEC.

•

O trabalho deverá ser apresentado preferencialmente pelo primeiro autor, que
deverá ser feita no máximo em 5 minutos, (3 de exposição e dois de discussão).

•

A data e hora de apresentação dos trabalhos serão determinadas pela
Comissão Organizadora do evento, que organizará as sessões por Grupos de
Trabalho. Portanto, não serão permitidas trocas dos dias e horários determinados
para a apresentação.

•

A Comissão Organizadora do XXII ZOOTEC espera que o congressista com
trabalho aprovado para apresentação, participe no Congresso como um todo,
aproveitando o máximo possível.

•

A programação das apresentações em poster (Programa Provisório) será
divulgada assim que possível no site oficial do XXII ZOOTEC.
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