
 

NORMAS PARA A ELABORAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS PARA 
A 6ª FAVESU 

 
A apresentação de Trabalhos Científicos durante a 6ª Feira de Avicultura e Suinocultura 
Capixaba - FAVESU, que acontecerá nos dias 08 e 09 de junho de 2022, objetiva 
estimular a aplicabilidade do conteúdo científico na prática, bem como, aproximar o meio 
acadêmico de empresas dos setores e dos produtores rurais. É uma grande oportunidade 
para estudantes de graduação, pós-graduação, professores, pesquisadores e 
profissionais do setor apresentarem trabalhos nas áreas de pesquisa FRANGO DE 
CORTE, POSTURA COMERCIAL e SUINOCULTURA.  
 
Os trabalhos deverão ser classificados nos assuntos: INSUMOS ALTERNATIVOS PARA 
MILHO E SOJA, SANIDADE, AMBIÊNCIA, BEM-ESTAR ANIMAL ou INSPEÇÃO 
SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL e serão avaliados por profissionais 
renomados nas áreas pertinentes.  
 
Todos os trabalhos aceitos serão expostos no Espaço Científico da 6ª FAVESU através 
de banner e receberão certificado de participação. 
 
Será escolhido o primeiro colocado em cada área de pesquisa (Frango de Corte, Postura 
Comercial e Suinocultura), que terá: 
 Espaço para apresentação oral, com duração de dez minutos, durante a programação 

da 6ª FAVESU, feita para o segmento (Frango de Corte, Postura Comercial e 
Suinocultura) pertinente ao seu trabalho, no auditório destinado a esse público; 

 Premiação com a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais); 
 Publicação do trabalho no Jornal do Agronegócio (jornal de circulação digital da AVES 

e ASES); 
 Certificado de primeiro colocado e de apresentação oral, e ainda haverá a 

possibilidade de divulgação nas mídias da FAVESU e das Associações; 
 
PROCEDIMENTOS GERAIS: 
 Áreas de pesquisa: Frango de Corte, Postura Comercial (galinhas e codornas) e 

Suinocultura; 
 Assuntos: Insumos Alternativos para Milho e Soja, Sanidade, Ambiência, Bem-estar 

Animal ou Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal. Serão eliminados 
trabalhos que não tenham como tema principal conteúdo que esteja contemplado em 
um desses assuntos; 

 Serão aceitas revisões de literatura; 
 Enviar a ficha de inscrição que está no anexo desse documento para o e-mail 

tecnico@associacoes.org.br e aguardar a confirmação do recebimento; 
 Taxa da inscrição: R$ 100,00 (gratuito para graduandos que sejam o primeiro autor). 

Após o envio da ficha de inscrição, a comissão organizadora enviará boleto bancário 
para o pagamento da taxa de inscrição; 

 Os arquivos dos trabalhos devem ser enviados em duas vias, uma em formato PDF e 
outra em Word, para o e-mail: tecnico@associacoes.org.br; 

 Após avaliação, a comissão organizadora enviará resultado via e-mail; 
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 Os trabalhos aceitos serão apresentados em banner confeccionado pelo autor. A arte 
do banner deverá ser enviada previamente para o e-mail tecnico@associacoes.org.br 
para avaliação e aprovação; 

 O arquivo para a apresentação oral dos três trabalhos classificados (1º lugar de cada 
uma das três categorias) deverá ser enviado com antecedência para o e-mail: 
tecnico@associacoes.org.br; 

 Serão aceitos relatos de caso (ADITIVO nº 01, de 11/02/2022); 
 Para a confecção de relato de caso, devem ser seguidos os temas estabelecidos 

nesta norma (Resumo, Palavras-chave, Introdução, Objetivos, Metodologia, 
Resultados e discussão, Considerações finais e Referências), alterando o tema 
“Metodologia” para o tema “Relato de Caso” (ADITIVO nº 01, de 11/02/2022); 

 Apenas receberão certificados, os trabalhos aceitos que forem expostos em banner no 
espaço científico da 6º FAVESU (ADITIVO nº 01, de 11/02/2022). 

 
PRAZOS: 
 Envio da Ficha Inscrição: 01/03/22; 
 Envio do trabalho: 01/04/22; 
 Divulgação do resultado da avaliação dos trabalhos: 29/04/22; 
 Envio da arte do banner para avaliação da comissão organizadora: 16/05/22; 
 Envio prévio da apresentação (apenas para o primeiro colocado) para avaliação da 

comissão organizadora: 16/05/22; 
 
NORMAS PARA ELABORAÇÃO: 
Idioma: Português. 
Fonte: Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas simples, alinhamento justificado. 
Tamanho do papel: A4 (210 x 297 mm), no modo retrato. 
Margens: Esquerda e superior de 03 cm, direita e inferior de 02 cm. 
 
Título: O título do trabalho deve ser claro e conciso, centralizado, letra maiúscula, fonte 
Arial, tamanho 14, deverá ter no máximo 250 caracteres sem espaço.  
 
Autores e identificação dos autores: Nomes completos e por extenso. Fonte Arial, 
tamanho 10, alinhado à direita. Podendo ter no máximo 4 autores. Logo abaixo dos 
nomes, identificar cada autor de acordo com a formação e atuação. 
 
Resumo: Fonte Arial, tamanho 10, justificado, espaçamento entre linhas simples. Limite 
de 1.000 caracteres sem espaço. 
 
Palavras-chave: Mínimo três e máximo cinco palavras, separadas por ponto. 
 
Introdução: Deverá contemplar uma pequena revisão sobre a temática na qual o trabalho 
está inserido. Deverá ainda apresentar o contexto geral do trabalho. Máximo de 1.000 
caracteres sem espaço. 
 
Objetivos: Indicar de forma sucinta os principais objetivos a serem atendidos pelo 
trabalho. Limite de 300 caracteres sem espaço. 
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Metodologia: Indicar os métodos utilizados no trabalho para atingir os objetivos 
propostos. Máximo de 1.000 caracteres sem espaço. 
 
Resultados e discussão: Apresentar os resultados obtidos na pesquisa e os debates em 
relação ao conhecimento já disponível. Nos resultados poderão ser apresentadas tabelas, 
gráficos e outras ilustrações que sejam essenciais à boa compreensão do texto. Limite de 
2.500 caracteres sem espaço. 
 
Considerações finais: Indicar de forma objetiva as principais conclusões obtidas pelo 
trabalho. Máximo de 400 caracteres sem espaço.  
 
Referências: Listar todas as obras citadas no texto. Referências elaboradas segundo as 
normas da ABNT.  
 
Obs: na contagem dos limites de caracteres, são consideradas tabelas, gráficos, legendas 
e demais conteúdos que possam haver. 
 
NORMAS PARA CONFECÇÃO DO BANNER: 
 Dimensões: 120 cm de altura por 90 cm de largura; 
 Título: Arial 60; 
 Autores/Texto: Arial 32. Logo abaixo dos nomes, identificar cada autor de acordo com 

a formação e atuação; 
 O trabalho apresentado no painel deverá ter o mesmo título e a mesma ordem do 

resumo aprovado pela Comissão Científica; 
 As figuras, fotos e tabelas devem ser apresentadas em tamanho e resolução 

suficientes para uma boa visualização; 
 Não utilize textos longos. Transmita a mensagem com objetividade e clareza; 
 Os autores deverão estar presentes para esclarecimento aos visitantes durante o 

horário de funcionamento da Feira; 
 
NORMAS PARA CONFECÇÃO DA APRENTAÇÃO ORAL: 
 Deverão estar no formato PowerPoint, com plano de fundo de slide fornecido pela 

comissão organizadora; 
 O tamanho da apresentação deve ser compatível com o tempo disponibilizado (10 

minutos). 
 
 
 
Em caso de dúvida, entrar em contato através dos números (27) 3288-1182 / (27) 99942-
2552 ou e-mail tecnico@associacoes.org.br; 
 
Coordenação Científica da 6ª FAVESU 
 
Eustáquio Moacyr Agrizzi 
CRMV-ES 0079 
 
Carolina Covre 
CRMV-ES 2399 



 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO - TRABALHOS CIENTÍFICOS 6ª FAVESU 

 
 

 

Área de 

Pesquisa 

(   ) Frango de Corte     

(   ) Postura Comercial     

(   ) Suinocultura 

 

Assunto 
(   ) Insumos Alternativos para Milho e Soja.        

(   ) Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal.  

(   ) Ambiência.   (   ) Bem-estar Animal.   (   ) Sanidade.       

Título do trabalho: 

 

Nome completo do primeiro autor: 

 

Primeiro autor é:      (    ) Graduando - isenção de taxa               (    ) Graduado 

CPF: RG: 

Endereço:  

 

Bairro: Cidade: 

UF: CEP: 

Telefone: (   ) Celular: (   ) 

E-mail: 

Instituição de ensino/empresa: 

Nome completo dos demais autores:  

 

 
 
 
 
Coordenação Científica da 6ª FAVESU 
Dr. Eustáquio Moacyr Agrizzi 
CRMV-ES 0079 
 
Carolina Covre 
CRMV-ES 2399 
 


