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Instruções aos autores
1. Cada participante só poderá submeter 1 (um) resumo.
2. O número máximo de autores são 8 (oito).
3. O resumo poderá ser submetido em português ou inglês.
4. A submissão deve ser feita impreterivelmente até o dia 02/08/2019 às
23:59 h, horário de Brasília.
5. O resumo deve ser enviado pelo site www.simleite.com
Preparação de resumos
1. Submeta seu resumo (máximo de 2 páginas) em formato digital (Microsoft
Word).
2. O resumo poderá ser escrito em português ou inglês (se revisado por uma
pessoa com domínio da língua).
3. Use no máximo as seguintes seções: Introdução (Introduction), Material e
Métodos (Material and Methods), Resultados e Discussão (Results and
Discussion), Agradecimentos (Acknowledgments), Referências (References).
Não numere as seções e não inclua Abstract no texto.
4. O formato de referências deve seguir as normas do Journal of Dairy Science.
5. Use fonte Times New Roman 12, Espaçamento Simples, Parágrafo Zero e 2,5
cm de margem em todos os lados.
Tabelas
1. Evite tabelas largas e não coloque nenhuma tabela em formato de paisagem. O
livro terá tamanho 17x24 cm. Mantenha isso em mente enquanto monta seu
resumo.
2. Tabelas devem ser numeradas em números arábicos, de acordo com a
sequência do texto. Todas as tabelas devem ser referenciadas no texto.
3. Crie as tabelas pela função Incluir/Inserir Tabela no MS Word. Tabelas
desconfiguradas ocasionarão a desclassificação do trabalho.
4. As tabelas devem ser compreendidas sem a leitura do texto.
5. Títulos de colunas devem ser compreensíveis e curtos.
6. Linhas verticais não devem ser usadas para separar colunas.
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7. Qualquer explicação essencial para a compreensão da tabela deve ser colocada
como rodapé, abaixo da tabela.
8. Todas tabelas devem ter título localizado acima da mesma.
Ilustrações
1. Todas ilustrações devem ser em preto e branco (ilustrações coloridas
ocasionarão a desclassificação do resumo).
2. Em caso de inclusão de fotografias, enviar a fotografia original com bom
contraste e intensidade.
3. Cópias nítidas e brilhantes são necessárias. Reproduções (cópia escaneadas) de
fotografias não serão aceitas e ocasionarão desclassificação do resumo.
4. Ilustrações devem ser numeradas em números arábicos, de acordo com a
sequência de aparecimento no texto.
5. Todas as Ilustrações devem ser referenciadas no texto.
6. Todas ilustrações devem ter título, localizado abaixo das mesmas.
7. Desenhos devem ter resolução mínima de 900 dpi e fotografias devem ter
resolução mínima de 300 dpi.
Fórmulas
1. Fórmulas devem ser digitadas com o add in Equation do MS Word.
2. Subscritos e sobrescritos devem ser bem evidentes.
3. Coloque o significado de símbolos imediatamente após a primeira equação em
que eles são usados.
4. Equações devem ser numeradas em números arábicos e colocados no canto
direito da página, entre parêntesis.
Referências
1. Todas as publicações citadas no texto devem ser apresentadas em ordem
alfabética no fim do documento (não numeradas).
2. No texto, referenciar o último sobrenome do autor (sem iniciais) seguido do
ano de publicação.
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3. Para o caso de publicação com dois autores, usar o & para separar os autores,
seguido do ano de publicação.
4. Para o caso de mais de dois autores, deve-se usar o último sobrenome do
primeiro autor seguido de “et al.”, contudo todos autores devem ser listados
nas referências.
5. Referências citadas em conjunto no texto devem ser organizadas
cronologicamente primeiro e, depois, em ordem alfabética por autor.
6. Use os seguintes exemplos para editar suas referências (modelo do Journal of
Dairy Science):
a. Para periódicos:
Pluske, J.R. and I.H. Williams, 1996. Split weaning increases the growth
of light piglets during lactation. Austr. J. Agr. Res. 47, 513-523.
b. Para livros editados:
Martin-Rosset, W. and M. Vermorel, 2004. Evaluation and expression of
energy allowances and energy value of feeds in the UFC system for the
performance horse. In: Juliand, V. and W. Martin-Rosset (editors),
Nutrition of the performance horse. Wageningen Academic Publishers,
Wageningen, the Netherlands, EAAP Series 111: 29-60.
c. Para monografias:
Engelen, G.M.A. and A.F.B. van der Poel, 1999. Post-pelleting application
of liquid additives. Wageningen Pers, 96 pp.
d. Para outros casos, deve-se utilizar o guidelines do Journal of Dairy
Science.
7. Os títulos dos Periódicos devem ser abreviados.
8. Trabalhos aceitos para publicação, mas ainda não publicados, devem ser
referenciados como “in press”.
9. Referências sobre “dados não publicados” e “comunicação pessoal” podem ser
mencionadas no texto mas não devem ser mencionadas nas Referências.
Rodapés
1. Rodapés devem ser evitados ao máximo.
2. Em caso de real necessidade, eles devem ser numerados no texto, indicados
por números sobrescritos.

