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1 INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1 Objetivos 

Este documento destina-se exclusivamente para definir os critérios de apresentação 

discente em reuniões científicas do GERFAM, que venham a ocorrer no ano. 

1.2 Cronograma 

1.2.1 Prazo mínimo para o envio do artigo a ser apresentado: Uma semana antes da 

apresentação. 

§ Podendo ser enviado por mídia social (grupo do GERFAM em aplicativo de 

mensagens ou grupo fechado do GERFAM em rede social). 

2 REQUISITOS GERAIS 

2.1 Serão aceitos, para apresentação, artigos dos últimos 5 (cinco) anos, dentro da área 

de interesse do grupo, publicados em revistas de qualis A1, A2 e B1 na área de 

avaliação ZOOTECNIA/RECURSOS PESQUEIROS do Qualis Capes 

(http://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQua

lis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf). 

2.2 Será obrigatório ao discente ter um orientador, de sua escolha, sendo este um 

discente da pós-graduação em nível de mestrado ou doutorado, participante do 

GERFAM. 

2.3 Discentes do 7º (sétimo) semestre em diante terão, por obrigatoriedade, apresentar 

um artigo em língua inglesa. 



   
2.4 Os discentes farão um resumo do artigo escolhido, não poderá ser usado o resumo 

do artigo, para enviar por mídia social (grupo do GERFAM em aplicativo de 

mensagens ou grupo fechado do GERFAM em rede social). 

2.5 A apresentação terá duração de 10 a 15 minutos e será necessária exposição de 

recursos de mídia (apresentação em PowerPoint). 

2.6 As apresentações não serão, em hipótese alguma, consideradas como avaliações 

para outras finalidades. Serão consideradas ferramentas de treinamento aos 

membros do grupo. 

2.7 Não serão permitidas desistências das apresentações, podem ser feitas trocas desde 

que os professores estejam cientes. 

2.8 Discentes que estão em disciplina de seminário integrado I e II, estágio 

supervisionado, TCC, resumos publicados em congressos e bolsistas do grupo 

apresentarão seus projetos de atividades ao invés do artigo. 

§ Os resumos publicados em congressos serão apresentados quando o evento estiver 

próximo, isto é válido aos alunos de graduação e pós-graduação que forem representar o 

trabalho no congresso. 

§ Os bolsistas deverão apresentar suas atividades ao final de cada período, se sua 

apresentação não coincidir com o fim das atividades, estes retornam para a apresentação 

de artigos. 
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