


VIII ENANSE 

VIII Encontro sobre Animais Selvagens 

III Simpósio sobre Medicina e Conservação da Fauna do Cerrado 

 
NORMAS GERAIS DE INSCRIÇÃO E REDAÇÃO DE RESUMOS EXPANDIDOS 

  

1. Os resumos deverão ser obrigatoriamente submetidos através do e-
mail resumosenanse@gmail.com até 30/04/2016. Resumos enviados após esta data 
não serão considerados. 

2. Os resumos aceitos serão apresentados sob a forma de painéis. 
3. A aceitação dos resumos está vinculada à inscrição de pelo menos um dos autores no 

evento. No caso de inscrições realizadas pela internet, o autor deve enviar o 
comprovante de pagamento pelo e-mail inscricaoenanse@gmail.com, informando seus 
dados pessoais. 

4. Serão limitados em dois resumos por inscrição. 
5. Todos os resumos serão avaliados por Comissão Científica composta por pesquisadores 

indicados pela Comissão Organizadora. Os membros da Comissão Científica terão 
autonomia para recusar os resumos que não se enquadrarem nas normas 
apresentadas. 

6. O envio do resumo representa um compromisso definido do(s) autor(es) em apresentar o 
trabalho, se aceito, durante o VIII ENANSE. 

7. A aprovação do resumo será informada por e-mail, assim como data, local e horário da 
apresentação. 

8. Casos omissos serão decididos pela Comissão Científica. 
9. Não serão aceitos resumos que envolvam apenas objetivos de trabalhos ou projetos de 

pesquisa ainda em desenvolvimento ou a serem iniciados, incompletos, revisões de 
literatura, com rasuras e/ou enviados por fax. 

10. As sessões de Painéis serão visitadas por Avaliadores de Painéis indicados pela 
Comissão Científica. Os mesmos selecionarão as três melhores apresentações para 
recebimento de Menção Honrosa. 

  
  
INSTRUÇÕES GERAIS: 
  

1. Os resumos deverão ser redigidos na forma de resumos expandidos com no máximo 
05 (cinco) páginas. 

2. Devem ser enviados em Word for Windows, fonte Times New Roman, tamanho 11, 
espaço simples entre linhas (margens superior e inferior 00, margens direita e 
esquerda 00). 

3. Título, autores, instituição e e-mail deverão vir acima do resumo. 
4. Os resumos serão reproduzidos exatamente como forem enviados. 
5. Não devem ser enviados mais de um resumo baseados em um mesmo trabalho de 

investigação. A "pulverização" de resultados em diferentes resumos, mesmo com 
primeiros autores diferentes, não será aceita. 

  
INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS: 
  

1. Título: todo em letra maiúscula em negrito, Times New Roman, tamanho 11, 
centralizado, evitando abreviaturas. Nomes científicos devem ser escritos em letra 
minúscula e itálico. 

2. Nomes dos autores: colocar o sobrenome por extenso seguindo as iniciais do nome 
de todos os autores, separando por ponto e vírgula (;). Identificar os autores com 
números sobrescritos após cada nome, de acordo com a instituição de origem. A 
redação dos nomes dos autores deve ser exatamente a mesma em todos os 
resumos, quando mais de um trabalho for enviado. 

Exemplo: Santos, J. A
1
.; Silva, T. D

2
. 
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3. Informar o departamento, instituição de origem, cidade e Estado onde o trabalho foi 
realizado e o e-mail e telefone do autor principal. 

Exemplo: 
1. Departamento de Execução, ENANSE, Belo Horizonte - MG (santosja@enanse.edu, 
31 3131-3131). 
2. Departamento de Planejamento, GEEM, São Paulo - SP. 

4. O apresentador deverá ter seu nome sublinhado. E-mail e telefone deste autor 
devem ser indicados. 

5. O resumo expandido deverá conter: Resumo, Palavras-chave, Abstract, Key-words, 
Introdução, Material e Métodos, Resultados e Discussão, Conclusão e Referências. 

6. Somente usar abreviações após colocá-las inicialmente entre parênteses na primeira 
vez que a palavra completa aparecer no texto. Após espaço simples, acrescentar 
três palavras-chave não contidas no título do resumo. 

7. Apoio financeiro deve ser mencionado na última linha. 
8. Tabelas, quadros, gráficos ou imagens devem ser incluídos no corpo do texto. 
9. Serão aceitos resumos em português ou inglês. Resumos com múltiplos erros 

ortográficos e gramaticais serão rejeitados. 
10. Nos casos necessários, a Comissão Científica poderá solicitar cópia de aprovação 

por Comissão de Ética em Pesquisa com Animais. 
11. O material a ser apresentado no painel durante o Congresso deve ser 

substancialmente semelhante àquele descrito no resumo. Em particular, o título, 
autores e conteúdo científico devem ser idênticos aos do resumo aprovado. 

  
APRESENTAÇÃO DO PÔSTER 

  
Os painéis serão de livre formatação com a seguinte sugestão da Comissão Organizadora: 
  

1. DIMENSÃO: 100 cm de altura por 90 cm de largura; 
2. TÍTULO: deverá ser o mesmo utilizado no resumo, escrito em letras maiúsculas, que 

permita a leitura a 3 (três) metros de distância (sugere-se fonte Arial tamanho 120 ou 
maior). Embaixo do título e com letras menores devem aparecer o nome dos 
autores, instituição, cidade, Estado. 

3. CORPO DO PAINEL: RESUMO, BREVE INTRODUÇÃO, OBJETIVOS, 
METODOLOGIA, RESULTADOS, CONCLUSÕES E REFERÊNCIAS, usando fonte 
Arial tamanho 20 (no mínimo). 

4. Recomenda-se usar o mínimo possível de texto e o máximo possível de ilustrações 
(figuras, esquemas, tabelas e fotos) para facilitar a comunicação visual. 

5. O pôster deverá ser colocado no dia designado para sua apresentação, sendo que o 
autor apresentador deverá permanecer no local para eventuais discussões e 
esclarecimentos (o horário será informado oportunamente pelo site e/ou por e-mail). 

6. A colocação e retirada do pôster nos painéis é de total responsabilidade do 
apresentador. 

7. Recomenda-se levar todo o material necessário para a montagem. 
  
   
  
Endereço para correspondência: Rua Piauí S/N Setor de Animais Silvestres – A/C Prof. Dr. 
André Luiz Quagliatto Santos, Bairro Umuarama, Uberlândia-MG; CEP 38400-902. Página 
na internet: www.facebook.com.br/viiienanse, e-mail: resumosenanse@gmail.com, fone: 
(34) 3225-8433. 
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