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INSTRUÇÃO AOS AUTORES 
 
1. PROCESSO DE SELEÇÃO DOS TEXTOS 
1.1 Serão recebidos somente textos inéditos. Podem ser oriundos de pesquisa finalizada ou em 
andamento, relatos de experiência, ou estudos bibliográficos, que tangenciem temática central 
“Ultrassonografia”. Além da temática central, os trabalhos podem versar sobre os seguintes eixos: 

ULTRASSONOGRAFIA ESTÉTICA E COSMETICA 

Ultrassonografia Geral Estética e Cosmética Capilar 
Estética e Cosmética Facial 
Estética e Cosmética Corporal 

ESP. EM MEDICINA VETERINÁRIA RADIOLOIA E IMAGEM 

Radiologia Veterinária 
Ressonância Veterinária 
Ultrassonografia Veterinária 
Tomografia Veterinária  

Física  
Física Radiológica 
Proteção Radiológica 
Diagnóstico por imagem 
Radiologia Ionizantes 
Diagnóstico por imagem em Veterinária 

1.2 O processo de submissão de propostas de trabalho em formato resumo será feito integralmente on-
line, através do e-mail contato@fatesa.edu.br. A aprovação do Resumo / Pôster do trabalho dependerá 
do parecer definitivo da comissão científica. 
1.3 A avaliação dos resumos destina-se à observar a pertinência dos trabalhos junto aos objetivos da 
temática e a fazer uma projeção do quantitativo de trabalhos a serem apresentados. 

1.4 Os resumos serão avaliados às cegas, de modo a garantir o anonimato do(s) autor(es) e, 
consequentemente, a imparcialidade na avaliação. 
1.5 Os resumos devem ser encaminhados em arquivo .DOC ou .DOCX para o e-mail 
contato@fatesa.edu.br juntamente com a ficha de inscrição (em anexo) preenchida. O assunto do e-

mail deverá ser “Resumo para a JIU 2018”. 
1.6 Para submeter o trabalho, será necessário que autor(es) e/ou coautor(es) estejam inscritos no 
evento. A inscrição do participante lhe dá o direito a submeter 01 (um) trabalho na condição de autor 

e seu nome poderá aparecer em no máximo 02 (dois) trabalhos na condição de coautor. 
Cada trabalho submetido poderá conter no máximo 04 (quatro) membros, sendo 01 (um) autor e 03 
(três) coautores. 
1.7 Cada trabalho inscrito deverá contar com o nome do orientador/coordenador vinculado à pesquisa. 
1.8 A avaliação dos trabalhos será realizada por professores(as) especialistas, de acordo com os eixos. 
1.9 Os trabalhos científicos serão aceitos nas seguintes categorias: 

a) Original 

b) Relato de Caso 
c) Revisão Bibliográfica 

1.10 A Comissão Organizadora encaminhará as propostas de trabalhos que atendam às normas de 
formulação e formatação para a Comissão de Avaliação Científica. Observe atentamente as normas, 
pois os trabalhos que não estiverem de acordo com as normas estabelecidas não serão analisados. O 

resultado da avaliação dos trabalhos será divulgado no site do evento. Os autores também receberão 

em seus e-mails a carta de aceite dos trabalhos. Os trabalhos aceitos (pôster) serão publicados nos 
Anais do evento na modalidade online. 
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