
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

MEDICINA VETERINÁRIA 

EDITAL DE CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS EXPANDIDOS PARA A II JORNADA 

PUCVET - Jornada Acadêmica da Medicina Veterinária PUC Minas 

 

A Comissão Organizadora da II JORNADA PUCVET – Jornada Acadêmica da Medicina Veterinária 

PUC Minas, a ser realizada no dia 31 de maio de 2022, receberá trabalhos para apresentação, 

nos termos do presente edital.  

1. Poderão ser submetidos trabalhos com resultados de pesquisa, projetos de extensão, e 

relatos de caso, na modalidade resumo expandido, nos termos do item 8 do presente edital.  

1.1 Os resumos expandidos aprovados e selecionados serão apresentados em data e horário 

especificado na programação final do evento, de maneira síncrona/online, por um dos autores 

do trabalho. 

1.2 O mesmo autor poderá submeter mais de um trabalho.  

1.3 O prazo de submissão dos trabalhos será de 28 de março a 30 de abril de 2022, devendo ser 

realizada exclusivamente pelo endereço eletrônico jornadapucvet@gmail.com. O trabalho 

deverá ser anexado, exclusivamente, em arquivo formato word, conforme padrão anexo. 

2. Poderão apresentar trabalhos, discentes de quaisquer cursos de graduação e pós-graduação 

de áreas afins à Medicina Veterinária, orientados por professores ou por profissionais 

devidamente habilitados. A submissão de trabalhos é aberta para outras instituições de ensino. 

3. Os textos a serem encaminhados devem ser originais e inéditos. 

4. O conteúdo dos trabalhos é de inteira responsabilidade de seus autores. 

5. Termo de Autorização de Publicação constante do ANEXO I deste edital, deverá ser assinado 

por todos os autores do Resumo Expandido. 

5.1 A submissão implicará em cessão dos direitos autorais relativos aos trabalhos inscritos em 

favor da II JORNADA PUCVET, segundo o Termo de Autorização de Publicação constante do 

Anexo I deste edital, que deverá ser assinado por todos os autores e enviado, no momento da 

inscrição, junto com o resumo expandido.  

 5.2 A submissão de trabalho sem a autorização de todos os seus autores, inclusive do professor 

orientador, implicará na desclassificação.  

5.3 Após a submissão do trabalho, não será admitida a sua substituição, correção ou a alteração 

do seu conteúdo, antes da primeira análise pela comissão avaliadora. 

5.4. Na hipótese de trabalho aprovado com ressalvas, o autor responsável pela submissão deste 

receberá, por e-mail, o parecer da comissão avaliadora, e terá o prazo até dia 15 de maio para 

reenvio com as devidas correções. 

5.5 Os trabalhos serão avaliados sem identificação dos autores visando a imparcialidade da 

avaliação. Será considerado desclassificado o trabalho que receber parecer de recusa pela 

comissão avaliadora.  
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6. O resultado será divulgado até o dia 23 de maio de 2022, por e-mail e Instagram do PUC VET, 

publicado separadamente em duas listas, uma contendo a relação dos trabalhos aprovados e a 

outra os trabalhos selecionados para apresentação online no dia 31 de maio de 2022.  

7. As especificações sobre a apresentação do resumo expandido aprovado e selecionado para 

esta modalidade serão enviadas na divulgação dos resultados. 

8. Os trabalhos submetidos deverão ser no formato de resumo expandido. O trabalho deverá 

atender às regras da ABNT 

(http://portal.pucminas.br/biblioteca/index_padrao.php?pagina=5886). 

8.1 O resumo expandido deverá conter no máximo 3 páginas (contemplando desde o título, 

texto, fotos/figuras/gráficos (quando pertinente), e referências bibliográficas).  

8.2 As especificações devem da confecção do resumo expandido devem seguir o modelo 

conforme ANEXO II. 

9. Os trabalhos aprovados sem ressalvas não precisam ser novamente submetidos.  

10. A decisão da comissão avaliadora é irrecorrível.  

11. Dúvidas sobre a presente chamada deverão ser encaminhadas para o e-mail 

jornadapucvet@gmail.com  

30 de março de 2022 

COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO 
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