
 
 

RESUMOS ETECTA 2017 

-A data limite de envio será no dia 25/ago/2017 

-O trabalho deve ser enviado através do link disponível no site 
http://www.eventos.ufu.br/x-etecta no campo “SUBMISSÃO DE TRABALHOS” 

 

-Resumo completo, constando de Introdução, Material e Métodos, Resultados e 
Discussão, Conclusão e Bibliografia, em uma única página. 

 
-Serão aceitos resumos nas seguintes áreas da avicultura: Sanidade, Manejo, 
Tecnologia e Inspeção de Carnes e Nutrição. 

 
-Papel A4 (21 x 29,7 cm); 

 
-Margens: 2 cm (superior, inferior, direita, esquerda); 

 
-Parágrafo: espaçamento simples entre linhas; 

 
-Título: em Arial, negrito, tamanho 12, centralizado. Linha em branco (entre o 
título e o texto): corpo 10. 

 
-Texto e tabelas: em Arial tamanho 9, justificado, em duas colunas, com 1 cm 
de espaço entre elas. A tabela poderá ser apresentada no corpo do texto ou  
em coluna única ao final do resumo. 

 
-Autores: Máximo de 7 autores, sobrenome por extenso e nome(s)  
abreviado(s) em maiúsculo (ex: SILVA, J.P.), em Arial, negrito, tamanho 10. 
Deve-se assinalar o nome do autor apresentador com um asterisco  
sobrescrito. 

 
-Afiliação: departamento, instutuição, cidade, estado, país. Fonte Arial, 
tamanho 9, itálico, alinhamento centralizado. Após o nome de cada autor 
deverá constar um número Arábico, sobrescrito, que indica sua instituição de 
procedência e, deverá aparecer logo abaixo da nominata dos autores, também 
centralizado. 

 
-Referências Bibliográficas (no máximo 5): em ordem alfabética, corpo 9, 
alinhamento justificado, a primeira linha respeitando a margem do texto e a 
segunda linha com recuo de 3 caracteres. Deverão vir precedidas de números 
que as identifiquem nas citações do texto, conforme exemplo anexo. 
ATENÇÃO: não colocar o título do trabalho nas referências, citar apenas 
autores (seguir modelo para abreviação correta dos nomes dos autores), nome 
do periódico (não pode ser abreviado), volume, páginas e ano. 

 
-Sub-títulos (Introdução, Material e Métodos, Resultados e Discussão, 
Conclusão e Bibliografia): corpo 9, negrito, alinhamento justificado. -Itens ou 
tópicos dos Sub-títulos (quando houver): corpo 9, itálico, alinhamento 
justificado. Deve haver uma linha em branco antes de cada Sub-título, mas 
nunca entre Sub-título e seus tópicos. 

http://www.eventos.ufu.br/x-etecta

