INSTRUÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
32º CONGRESSO NACIONAL DE LATICÍNIOS

NORMAS GERAIS
Os trabalhos serão submetidos à Comissão Científica do 32º Congresso
Nacional de Laticínios e serão analisados por uma Comissão Julgadora de
Resumos, técnica e que observará critérios como Mérito e Relevância.
Os trabalhos deverão ser encaminhados na forma de RESUMO
SIMPLES, exclusivamente por meio do sistema implantado para esta finalidade
no momento da realização da inscrição no evento, cujas informações serão
disponibilizadas pelo site www.minaslactea.com.br, inclusive com a
programação atualizada das palestras e cursos.
Os resumos deverão ser submetidos impreterivelmente até 17 de abril
de 2019 às 23h e 59min. Não serão aceitos, em hipótese alguma, resumos
enviados por correio, fax, e-mail ou outro meio que não o sistema, exceto em
eventual problema técnico devidamente oficializado e informado pela Comissão
Científica. Trabalhos não serão recebidos fora do prazo, pois o sistema não
aceitará submissão, mesmo com inscrição paga.
Para submissão do(s) resumo(s), o autor responsável deverá fazer
primeiramente a inscrição no 32º CNL (palestras) ou na Semana do Laticinista
70 anos (mini cursos e que também darão direito às palestras). A submissão de
trabalhos está condicionada primeiramente ao cadastramento do(a) autor(a) no
sistema, seguido do pagamento da inscrição. Caso faça cadastramento e não
realize o pagamento da inscrição, o trabalho não será submetido, pois o
sistema automaticamente rejeitará a submissão, e portanto não será avaliado e
nem poderá ser apresentado no evento.
Uma única inscrição do(a) autor(a) responsável será suficiente para
envio de, no máximo, 3 (três) resumos, não havendo limitações quanto a sua
participação como co-autor. Se ambos forem aprovados e contar com a
participação de outro(s) co-autor(es), o certificado de apresentação oral
(comunicado técnico, se selecionado) será somente em nome daquele que
apresentou o comunicado. No caso da apresentação na forma de pôster, o
certificado sairá em nome de todos os autores originalmente submetidos, pois
não será permitido a inserção de co-autores após a submissão.
Os resumos não deverão apresentar sobreposição de assuntos,
resultados, discussões e outros que caracterizem duplicidade de publicação.
Neste caso, a Comissão Científica poderá desclassificá-los. Somente serão
avaliados os resumos oriundos de trabalhos com dados experimentais inéditos.
Ao se cadastrar no sistema, se inscrever e submeter o(s) resumo(s),
automaticamente os autores estarão assumindo este compromisso.
Em hipótese alguma serão aceitos trabalhos de revisão.

ESTRUTURA GERAL DO RESUMO SIMPLES PARA SUBMISSÃO
O resumo deverá ser apresentado em um único parágrafo, contendo 350
palavras no máximo, dentro do campo específico na plataforma de submissão
no site. No resumo não serão aceitos figuras, quadros, tabelas, que poderão
compor a apresentação oral (se selecionado) e o pôster. O número máximo de
autores será de 6 (seis), por resumo.
O resumo expandido deverá ser organizado nessa ordem:
- título em português;
- autores, e-mails e instituição de origem de cada autor;
- Resumo com 350 palavras, no máximo, contendo objetivos, resultados
e conclusão.
- Agradecimentos (opcional e incluso nas 350 palavras).
Caso o trabalho submetido não atenda às normas de submissão, será
imediatamente rejeitado pela Comissão Julgadora de Resumos da Comissão
Científica do 32º CNL.

AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS
Não haverá correções técnicas nos trabalhos submetidos, ou seja, serão
aceitos ou rejeitados pela Comissão Julgadora de Resumos da Comissão
Científica do 32º CNL. Por isso, recomendamos aos autores que revisem seus
trabalhos para que não sejam rejeitados.
A Comissão Científica se reserva no direito de manter o sigilo em todo o
processo de avaliação dos resumos, que serão encaminhados pela Comissão
Científica do 32º CNL aos revisores cadastrados e identificados pela própria
Comissão, sem a lista dos autores e suas respectivas informações (avaliação
cega). Da mesma forma que os revisores não terão acesso aos nomes dos
autores, os autores não terão acesso aos revisores que estiverem avaliando
seus resumos.
O(a) autor(a) responsável pela submissão deverá consultar a relação
final dos trabalhos aceitos no site www.minaslactea.com.br, a partir do final das
submissões em data a ser definida.

APRESENTAÇÃO ORAL OU PÔSTER
Os resumos aprovados pelos critérios da Comissão Científica serão
classificados pela Comissão Julgadora de Resumos do 32º CNL para
apresentação na forma de pôster. Porém, ao submeter o trabalho, o(a) autor(a)
tem a possibilidade de inscrevê-lo para apresentação oral também
(comunicado técnico de 20 minutos) em plenária no Auditório do ILCT, nos dias
17 e 18/07/2019. Serão selecionados quatro comunicados técnicos dentre
aqueles que optaram em participar dessa modalidade dentro do 32º Congresso
Nacional de Laticínios, mantendo-se ao mesmo trabalho, a apresentação do
pôster. Os comunicados técnicos selecionado deverão ser apresentados dentro
do slide mestre, modelo que será enviado antecipadamente, pela Comissão
Científica do 32º CNL.
Os pôsteres serão apresentados em sessões previamente anunciadas,
nos três dias do evento, ou seja, 16,17 e 18/07/2019, no horário divulgado no
site www.minaslactea.com.br. É de responsabilidade do (a) autor(a)
responsável pela submissão verificar no site as informações sobre dia da
apresentação do seu pôster. Em caso da impossibilidade de comparecimento
do(a) autor(a) responsável na apresentação do comunicado técnico ou pôster
no Evento, a Comissão Científica deverá ser informada com antecedência
mínima de 2 semanas, salvo em casos considerados procedentes, para que
tão somente um co-autor do resumo inscrito e aprovado possa apresentá-lo e
retirar em seu nome, o certificado da apresentação oral.

APRESENTAÇÃO DE PÔSTER
Estrutura do pôster: montado com 1,20 m de altura e 1,00 m de largura
em arte definida pela Comissão Científica do 32º CNL e com um espaço para a
logomarca da instituição proponente, conforme modelo disponível no site
www.minaslactea.com.br.
Deverá conter de forma clara e sintética: título, autores com função,
instituição de origem e e-mail de contato, além da estrutura técnica com
introdução, objetivos, metodologia, resultados e discussão, conclusões e
referências principais (segundo a ABNT NBR 6023/2002). Poderão ser
inseridas figuras, gráficos, quadros, tabelas, etc. Caso o pôster não esteja em
conformidade com as instruções poderá ser impedida sua apresentação.
Apresentação do pôster no evento: vide instruções posteriores.
Não será permitida a troca de data de apresentação.

ATENÇÃO
1) É condição obrigatória para a apresentação dos trabalhos (pôster ou
comunicado técnico oral) que, pelo menos um autor devidamente inscrito no
evento e credenciado, se comprometa a estar presente no dia e horário
programados para a respectiva sessão, para evitar transtornos junto à plenária
em relação à programação científica;
2) Datas e horários para a apresentação das comunicações técnicas (oral ou
pôster) poderão ser consultados no site do 32º CNL: www.minaslactea.com.br,
a partir da data informada neste documento.

Em caso de dúvidas, faça contato conosco:

Comissão Científica do 32º Congresso Nacional de Laticínios
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG
Instituto de Laticínios Cândido Tostes - ILCT
Rua Tenente Luiz de Freitas, 116, Bairro Santa Terezinha
CEP 36.045-560 Juiz de Fora - MG
Tel.: (32) 3224 7956
Responsável Comissão Científica
Prof. Luiz Carlos Gonçalves Costa Júnior (Coordenador)
comissaocientificacnl@epamig.br
www.minaslactea.com.br

