
 
 
 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDADE VASSOURAS 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Mestrado Profissional em Diagnóstico em Medicina Veterinária - MPDMV 

“III Encontro em Diagnóstico em Medicina Veterinária da Universidade de Vassouras” 

Tema: “Diagnóstico correto: uma importante ferramenta para o sucesso” 

Dias 17 a 19 de maio de 2022 

 

O “III Encontro em Diagnóstico em Medicina Veterinária da Universidade de 

Vassouras” será realizado no dia 17 a 19 de maio de 2022, visando difundir a Educação, 

Ciência, Inovações Tecnológicas e Sustentabilidade na graduação e pós-graduação (Lato 

e Stricto Sensu), proporcionando um ambiente propício para o debate acadêmico e 

científico entre discentes, docentes e pesquisadores. 

Este evento será direcionado a discentes de Pós-Graduação, Graduação e ao público em 

geral que tenha interesse pelo tema “Diagnóstico preciso: uma importante ferramenta 

para o sucesso”. 

Serão realizadas palestras contando com a presença de pesquisadores renomados nas 

seguintes temáticas: 

1. Diagnóstico da Doença Crônica Renal (DRC) em cães e gatos; 

2. Métodos de diagnóstico em odontologia veterinária; 

3. Métodos de diagnóstico em cirurgia torácica em medicina veterinária 

 

Serão oferecidas três (03) palestras no dia 19/05/2022 e um (01) minicurso “II Curso Básico 

de Biologia Molecular” nos dia 17 e 18/05/2022. Os inscritos terão a oportunidade de 

submeter resumos que, se aceitos, serão publicados nos “Anais do III Encontro em 

Diagnóstico em Medicina Veterinária da Universidade de Vassouras” e  

As palestras e apresentação de trabalhos serão na forma presencial. A parte teórica do II 

Curso Básico de Biologia Molecular será realizado de forma remota, através da plataforma 

Zoom, no dia 17/05/2022, sendo aberta a todos os inscritos no evento e gratuita. A parte 

prática do minicurso será presencial no dia 18/05/2022 no Laboratório de Biologia Molecular 



 
 
 
 
 

 
 
 

da Universidade de Vassouras. Haverá emissão de certificados para os participantes da 

palestra e do minicurso. 

Inscrições: 

As inscrições para as palestras do evento ocorrerão no período de 11 de abril ao dia 13 

de maio de 2022 por meio do sistema TOTVS, e serão gratuitas. Para o recebimento do 

certificado de ouvinte das palestras será cobrado um (01) quilo de alimento não perecível, 

que será doado a uma instituição de caridade de Vassouras a ser definida pela organização 

do evento. 

A inscrição para a parte prática do “II Curso Básico de Biologia Molecular” deverá ser 

realizada separadamente, também por meio do sistema TOTVS, com investimento de R$ 

70,00 permitindo acesso a aulas teóricas e práticas. A aula teórica do curso será aberta a 

todos os inscritos no III Encontro em Diagnóstico em Medicina Veterinária e haverá 

certificado para os participantes. A parte prática do curso será limitada a 10 inscritos. 

Submissão de Resumos: 

As submissões dos resumos deverão ser realizadas exclusivamente através de um 

formulário do GoogleForms https://forms.gle/rRkPUZgaRzWjLTHJ9 , até o dia 10 de maio 

de 2022. É necessário que pelo menos o primeiro autor esteja inscrito no III Encontro em 

Diagnóstico em Medicina Veterinária, sendo limitado a quantidade de seis autores por 

resumo. Serão aceitos trabalhos completos no formato da revista PubVet disponível em 

https://portalpubvet.com.br/index.php/instrucoes-aos-autores/ e resumos simples. 

A confirmação do recebimento do trabalho será enviada, por e-mail, ao autor principal, 

devendo este ser informado no momento de inscrição. Os autores que desejarem concorrer 

ao “Prêmio Camilo Francesco Canella” deverão informar o interesse no momento da 

submissão dos resumos, via formulário Google Forms, tanto para categoria Resumos, 

quanto na categoria Trabalho Completo.  

Avaliação dos Resumos e Trabalhos Completos: 

Os Resumos e Trabalhos Completos serão avaliados por uma Comissão Científica que irá 

considerar a objetividade, a clareza, coerência, adequação aos métodos propostos e 

https://forms.gle/rRkPUZgaRzWjLTHJ9
https://portalpubvet.com.br/index.php/instrucoes-aos-autores/


 
 
 
 
 

 
 
 

cumprimento das normas. Ao final, a Comissão irá classificar os resumos em “aprovado”, 

“aprovado com sugestões” ou “reprovado”. 

Os resumos “aprovado com sugestões” terão o prazo de 05 dias para serem reenviados 

por e-mail. 

Normas para Elaboração dos Resumos: 

1. Os resumos deverão ser redigidos em Português, com espaçamento simples entre 

linhas. 

2. Os resumos devem conter no máximo de 2.650 caracteres com espaço.  

3. O texto deve contemplar os itens: introdução, objetivos, materiais e 

métodos/apresentação do caso, resultados e discussão, conclusões.  

4. O texto deve ser contínuo, sem parágrafos e sem a citação dos itens para a sua redação.  

5. Autores (Máximo de 06 autores por resumo), no formato nome e sobrenome(s), sem 

abreviação.  

6. Para o envio do resumo é necessário que pelo menos o primeiro autor estaja inscrito no 

III Encontro em Diagnóstico em Medicina Veterinária 

7. Indicar três palavras-chave que identifiquem o trabalho, separadas por ponto e vírgula.  

8. Em caso de apoio financeiro para sua realização e/ou o(s) autor(es) receber(em) Bolsa 

de Pesquisa deverá(ão) inserir no item “Agradecimentos”, citando cada tipo de auxílio ou 

bolsa e a respectiva Instituição de fomento. 

9. Os resumos deverão ser encaminhados através de 

https://forms.gle/rRkPUZgaRzWjLTHJ9 no formato Word (.doc ou .docx) e no Adobe (.pdf); 

10. Após o envio dos resumos através do formulário este será avaliado pelo comitê científico 

e o primeiro autor será notificado pelo email informado. Após o envio dos resumos para 

avaliação do Comitê Científico, não será possível realizar nenhuma alteração ou correção 

nos resumos.  

11. Após clicar em enviar, no formulário, certifique-se de que a mensagem de confirmação, 

aparece na tela de seu dispositivo.  

https://forms.gle/rRkPUZgaRzWjLTHJ9


 
 
 
 
 

 
 
 

12. Uma cópia das suas respostas será enviada para o endereço de e-mail fornecido no 

primeiro campo do formulário.  

13. Não serão aceitas a inclusão de figuras, gráficos ou tabelas no resumo.  

14. É de inteira responsabilidade dos autores a correta inserção dos dados nos 

resumos/formulário online, sendo esses dados os mesmos utilizados para emissão de 

certificados e publicação dos anais, em casos de resumos devidamente 

aprovados/apresentados no evento.  

15. Os resumos que não atenderem às normas estabelecidas serão recusados 

Normas para a confecção do pôster: 

UTILIZAR MODELO DE POSTER PADRÃO DISPONÍVEL NA PÁGINA DA INSTITUIÇÃO 

www.universidadedevassouras.edu.br 

Medidas: 0,90m x 1,20 m 

(o banner já está configurado neste tamanho, bastando apenas inserir as informações, 

salva-las e enviar o arquivo para impressão) 

2º plano (plano de fundo) do Pôster fica ao critério dos autores. 

Na parte superior deverão constar as seguintes informações: 

  

www.universidadedevassouras.edu.br


 
 
 
 
 

 
 
 

 
LOGO DA INSTITUIÇÃO 

 
TÍTULO 

Autor1; Autor2; Autor3; Autor4; Autor5; Autor6 
 
Nomes dos alunos participantes e professores orientadores (se os autores forem da mesma 
Instituição e Área, permanecer a mesma numeração. O Orientador deve ser sempre o 
último citado como Autor do Trabalho). 
 

1Instituição, Cidade – UF (incluir se possui bolsa e instituição de fomento); 2Instituição, 
Cidade – UF (incluir se possui bolsa e instituição de fomento); 3Instituição, Cidade – UF 

(incluir se possui bolsa e instituição de fomento); 4Instituição, Cidade – UF (incluir se 
possui bolsa e instituição de fomento); 5Instituição, Cidade – UF (incluir se possui bolsa e 
instituição de fomento); 6Instituição, Cidade – UF (incluir se possui bolsa e instituição de 

fomento). 

Itens: (No modelo disponibilizado no site, o tamanho da fonte está indicado em cada caixa 

de texto do item). 

 Introdução; 

 Material e Métodos / Apresentação do Caso; 

 Resultados; 

 Discussão; 

 Referências; 

 Agradecimentos e/ou Apoio Financeiro (conforme as normas do resumo). 

IMPORTANTE ! 

O título e o texto do pôster, a ser apresentado no evento deverá ser idêntico ao 

resumo aprovado. 

 Normas de Apresentação: 

A apresentação será presencial, no dia 19/05/2022 em dois horários, das 10:30 as 12:00 e 

das 16:30 as 18:00 horas. A apresentação será oral do pôster onde os autores deverão 

elaborar um material gráfico com tabelas e figuras, contendo o resumo aprovado. A 

apresentação terá a duração de 10 minutos e será realizada no horário informado pela 

Comissão Organizadora ao e-mail do autor principal, sendo disponibilizada também na 



 
 
 
 
 

 
 
 

página da Universidade. 

Publicação dos Resumos: 

Todos os autores deverão estar cientes e de acordo com a publicação do resumo aprovado 

nos “Anais do III Encontro em Diagnóstico em Medicina Veterinária da Universidade de 

Vassouras”, estando disponível na página da Universidade, com emissão de DOI e ISBN. 

 

“Prêmio Camilo Francesco Canella” 

Serão premiados com certificados os três melhores trabalhos de cada categoria, trabalho 

completo e resumo. 

Aqueles que desejarem concorrer ao “Prêmio Camilo Francesco Canella” deverão se 

inscrever no III Encontro em Diagnóstico em Medicina Veterinária, obrigatoriamente 

apresentar seus resumos no evento. 

O Comitê Científico do evento será responsável pela apuração dos critérios técnicos 

estabelecidos e os premiados serão divulgados na Cerimônia de Encerramento do III 

Encontro em Diagnóstico em Medicina Veterinária. 

 

 

 

Profa. Dra. Erica Cristina Rocha Roier 

Coordenadora do Mestrado 

Profissional em Diagnóstico em Medicina Veterinária 

Universidade de Vassouras 


