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XVIII PRÊMIO TOKARNIA 
DE PESQUISA EM MEDICINA VETERINÁRIA 



1. APRESENTAÇÃO 
 

 
 

 
O Prêmio de Pesquisa Professor Carlos Maria Antonio Hubinger Tokarnia (Pr êmio Toka rnia) é 

parte integrante da Semana do Médico Veterinário da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(SEMEV - UFRRJ) e tem por objetivos a divulgação, a apresentação e o debate de trabalhos de 

pesquisa e de casos clínicos de interesse médico veterinário com intuito de promover a integração entre 

alunos, professores e pesquisadores desta Universidade e de outras Instituições de Ensino Superior, 

bem como a troca de experiências nas diferentes áreas do conhecimento. 

O Prêmio Tokarnia é aberto a alunos de quaisquer cursos e Instituições, desde que seus 

trabalhos sejam de interesse Médico Veterinário. Nesta edição, o Prêmio Tokarnia abrangerá três 

categorias: 

 Resultados de projetos de Iniciação Científica (graduação) (1); 

 Resultados de projetos de pós-graduação (2); 

 Relato de casos (3) 

 
Os trabalhos deverão ser submetidos em formato de resumo expandido. Serão selecionados 6 

resumos para apresentação oral e 30 resumos para apresentação na forma de pôster. A seleção se dará de 

acordo com a escala de pontuação obtidas pelos resumos de acordo com o BAREMA apresentado neste 

edital. Dentre o total de resumos avaliados, os 6 resumos que obtiverem as melhores pontuações serão 

selecionados para apresentação oral e os resumos pontuados entre 7o e 36o serão selecionados para 

apresentação na forma de pôster. 

Na organização estarão envolvidos professores, pesquisadores e pós-graduandos dos Programas 

de Pós- Graduação em Ciências Veterinárias, Medicina Veterinária e Ciência Tecnologia e Inovação em 

Agropecuária da UFRRJ. 



DA APRESENTAÇÃO E PREMIAÇÃO 

A apresentação dos resumos em forma de painel ocorrerá no período entre 03 e 06 de junho de 

2019 no prédio principal (P1) da UFRRJ. Os painéis deverão ser afixados na segunda-feira (dia 03/06) às 

9 horas e devem permanecer até o final das avaliações (dia 06/06). As avaliações ocorrerão nos dias 04 e 

05/06 no período da tarde entre 15 e 18 horas, obedecendo a distribuição de pôsteres previamente 

estabelecida. O apresentador deverá permanecer junto ao pôster até o final da avaliação. Os trabalhos 

selecionados para apresentação oral estarão concorrendo ao prêmio de melhor trabalho geral do evento. 

Os trabalhos selecionados para apresentação sob forma de pôster serão avaliados e concorrerão a 

premiação dentro da respectiva categoria, num total de 3 trabalhos premiados de cada categoria e o 

resultado será divulgado no Auditório Gustavo Dutra no dia 07 de junho durante a cerimônia de 

encerramento da XXXII SEMEV. A opção por não apresentar oralmente o trabalho o desclassifica 

automaticamente da premiação. De igual modo, a ausência do apresentador junto ao pôster desclassifica o 

trabalho de concorrer ao prêmio. 

 

2. INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES 
 

As inscrições deverão ser realizadas por e-mail (coordenacaotokarnia@gmail.com) de 04 de 

abril até às 23:59 horas do dia 07 de maio de 2019, não havendo prorrogação. A comissão julgadora 

procederá à análise dos resumos e seleção dos aprovados para apresentação sob forma de pôster e/ou 

palestra. A relação dos trabalhos aprovados para apresentação de pôster/palestra será divulgada no dia 

21 de maio na página da SEMEV e/ou por e-mail. 

O RESUMO EXPAND IDO deve estar de acordo com as normas (item 4) e o A   R Q U IV O a ser 

anexado juntocom a inscrição deveráconter o nome científico do primeiro autor, nível acadêmico e número 

do artigo (em caso de mais de um trabalho por autor). Será permitida a submissão de até DO IS RESU MOS  

 EXPAND IDOS POR AU TOR. Ex: SILVA RA.graduação.artigo1 e SILVA RA.graduação.artigo2. 

A FICHA DE INSCR IÇ ÃO (anexo 1) deve estar completamente preenchida. 

 Dever á se r en caminhado no mesmo e -mail junto a fi cha d e insc rição e o resumo ex pandido, a  

DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO (anexo 2), contendo a assinatura (que poderá ser digital) de todos os 

autores vinculados ao resumo em questão, alegando ciência da inscrição do referido resumo. 

Para  inscrição  dos  trabalhos, um  dos  autores  deve  esta r  inscrito  n a  XXX II  SE ME V.  O 

comprovante de inscrição deverá ser enviado no momento da submissão do artigo. 

Trabalhos que tenham como primeiro autor e/ou apresentador alunos com nível superior completo 

ou de Pós-Graduação deverão ser inscritos na categoria Pós-Graduação. Por se tratar de evento 

acadêmico, não serão aceitas inscrições de resumos onde professores da UFRRJ ou outras Instituições 

figurem como primeiro autor/apresentador. 

Após confirmação da inscrição de um dos autores na XXXII SEMEV, conferência de envio dos 

documentos solicitados e da formatação pela comissão organizadora, os resumos serão enviados àavaliação 



pelo Comitê Técnico-Científico que dará o parecer quanto ao mérito técnico científico e uma nota de 0 a 

10 conforme item 5. Resumos que não atinjam média mínima 7,0 (sete) em todos os pareceres serão 

desclassificados. Os 36 resumos que apresentarem maiores pontuações serão selecionados para 

apresentação. Informações adicionais poderão serão remetidas ao autor após a confirmação da 

inscrição. 

 

3. INSTRUÇÕES AOS AUTORES – ELABORAÇÃO DORESUMO 

 

 

Os resumos selecionados deverãoser apresentados conforme as instruções a seguir: 

APRESENTAÇÃO GRÁFICA 

Redatorde texto: Word paraWindows da versão 2010 ou superior. 

Papel: A4 (21 x 29,7 cm). 

Margens: 2,0 cm. 

Letra: Arial, tamanho 10. 

Número de páginas: máximo 2 páginas, incluíndo as referências (Não ultrapassar). 

Estilo de coluna única com espaçamento simple s ( 1,0) entre linhas. 

 

CONTEÚDO 

 

 

Os trabalhos devem ser redigidos em língua portuguesa e apresentados na forma de resumo 

expandido. Serão aceitos trabalhos científicos, estudos prospectivos ou retrospectivos e relatos de caso 

com valor para a comunidade científica. Não serã o aceitas revis ões de lite ratura ne m trabalho s se m  

 apresentação de resul tado s.  Resumos apresentados em outros eventos serão aceitos desde que constem, 

ao final do resumo e do pôster, a informação: 

“Resumo apresentado em [nome do evento], [local do evento] nos dias [data do evento].”. 

O título do trabalho deverá ser apresentado em português com espaçamento simples (1,0), Arial 10, 

em negrito, caixa alta ecentralizado. 

Autor e co-autor(es) deverá(ão) ser indicado(s) abaixo do título (um espaço), com espaçamento 

simples (1,0), centralizado, Arial 10 eseparadosporpontoevírgula, antecedidosdeumnúmerodereferência 

sobrescrito. Preferencialmente deverão ser incluídos ATÉ OITO AUTORES. Informações sobre os 

autores, incluindo o vínculo institucional, deverão aparecer sob os nomes dos autores (usa r letr a Aria l 9 

 itálico) centralizado. 

Resumosrelacionadosaprojetosoubolsasrecebidosdeórgãosdefomentopúblico (CNPq, CAPES, 

FAPERJ, PROIC) deverão obrigatoriamente mencionar o vínculo. Órgão de outras instituições é 



recomendável a menção. Bolsistas Capes deverão mencionar o financiamento 001, como solicitado pelo 

órgão de fomento ( O pr esente trabalho foi realiz ado com apoio da Coord enação de Ape rfei çoame nto 

 de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPE S) - Có digo de Fin anci amento 001.) Nos demais casos, usar 

descrição resumida. 

Palavraschave: abaixodaidentificaçãodosautores(umespaço), em letr a Aria l 9 itálico centralizado, 

usar de 3 a 5 descritores (preferencialmente que não sejam palavras do título). 

 

Exemplo: 

 

 
USO DE FENILBUTAZONA NO TRATAMENTO DE PROCESSOS INFLAMATÓRIOS DE EQUINOS 

 
1 2 

RAMOS, Lucas Silva; MACHADO, Eduarda Maria; 3OLIVEIRA, Paula Gomes da Silva 
 

1 

Aluno de Doutorado (ou doutorando), Programa de Pós-graduação em Medicina Veterinária, 
2 

UFRRJ, bolsista CAPES; Prof. Departamento de Medicina e Cirurgia Veterinária, Instituto de 
Veterinária, UFRRJ; 3Aluna (ou graduanda) de Medicina Veterinária, UFRRJ. 

 

Palavras chave: anti-inflamatórios, farmacologia, clinica médica, cavalos. 
 
 
 
 

Texto: Os textos deverão ser redigidos exclusivamente em português, em letra Arial 10, espaçamento 

simples (1,0) e justificado. 

Agradecimentos  e  Auxílio  Financeiro  deverão  ser  incluídos  como  tópicos  opcionais a ntes  das 

referências bibliográficas. Atenção à PORTARIA Nº 206, DE 4 DE SETEMBRO DE 2018 da CAPES 

(Os trabalhos produzidos ou publicados, em qualquer mídia, que decorram de atividades financiadas, 

integral ou parcialmente, pela CAPES, deverão, obrigatoriamente, fazer referência ao apoio recebido). 

 

Os resumos expandidos deverão seguir a seguinte organização: 

Introdução: caracterização do problema, sua pertinência, relevância e os objetivos. 

 
Material e Métodos: Descrição sucinta do delineamento experimental com abordagem clara e concisa 

dos métodos usados com embasamento na literatura (referências). Para Relatosde caso, deve-seestabelecera técnica 

utilizada e o embasamento referencial, como também apontar as justificativas para sua eleição. O título “Material e 

Métodos,deverá sersubstituídospor“RelatodeCaso”) 

 

Resultados e Discussão: apresentação clara e objetiva dos principais resultados decorrentes do estudo em 

tela e discussão dos impactos e perspectivas destes achados. Nos casos de Relato de Caso, este título deverá 

ser somente Discussão, de modo que os resultados deverão ser descritos anteriormente. 

 

Conclusão(ões) de acordo com os dados (objetivos) da pesquisa executada. 



Agradecimentos: item opcional, citar os auxílios financeiros. 
 

Referências Bibliográficas deverão ser escritas em ordem alfabética ao final do trabalho, adotadas as 

normas ABNT/NBR 2018. 

 

Observações relevantes: 
 

Trabalhos apresentados anteriormente citar a frase como descrita no início deste item. 

 Figu ras, G ráficos, Fórmu las e Tabelas poderão ser incluídos desde que inseridos no texto. O rodapé de 

legendas de gráficos, fórmulas e tabelas devem ser autoexplicativos e em Arial 8. 

Citações Bibliográficas: A inserção de autores no texto do resumo expandido deverá seguir o modelo: 

Apenas um autor: (LOPES, 2008) ou Lopes (2008) 

Doisautores:(LOPES; MARQUES, 2008) ouLopese Marques (2008) 

Mais de 2 autores: (LOPES et al., 2008) ou Lopes et al. (2008) 

OBS: A correção gramatical do texto será de inteira responsabilidade dos autores. 

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

A comissão reserva o direito de aceitar ou condicionar o aceite do trabalho ao correto e completo 

preenchimento do formulário de inscrição e carta de autorização por parte dos autores, bem comopoderá 

recusar o trabalho caso este não preencha os requisitos do evento e de correção gramatical. 

 

4-         INSTRUÇÕES PARA CONFECÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS PAINÉIS 

 

 

Cadatrabalhoseráafixadoemumpainelouespaço com asdimensõesde 90cmx120cm. Opôsterdeve 

ser confeccionado nos limites dessa medida, em lona ou papel, desde que não se perca a qualidade dos 

gráficos, figuras, letras e etc. Deverá conter haste de madeira com corda para fixação junto ao painel 

designado. Afixação do painel é de inteira responsabilidade do autor. 

 

Para a confecção dos painéis deverão ser adotadas as seguintes orientações: 

1. Título, autores e instituição devem ser apresentados de forma destacada. 

2. Os itens introdução, material e métodos (Relato de Caso), resultados e discussão, 

conclusão(ões) e referências bibliográficas devem ser organizados de forma que o painel seja auto- 

explicativo. 

3. Informar auxílio financeiro (sehouver). 

4. Não usar papel ou cartão que dificultem a fixação. 



Os autores deverão indicar na ficha de inscrição um apresentador, que deverá permanecer junto ao 

painel durante o período de avaliação estabelecido pela comissão organizadora. A divulgação da lista de 

trabalhos indicados para a premiação será feita napágina da SEMEV (www.semev2019.com), nomural do 

PPGMV (sala 50 do IV/UFRRJ) e no mural da entrada do IV. Os autores também serão informados por 

e-mail. 

 

5. AVALIAÇÃO 

 

 

Ostrabalhosserãoavaliadospormembrosdocomitêcientíficocompostopordocentesepesquisadores 

da UFRRJ e Instituições Externas, pós-graduandos do PPGCV, PPGMV e PPGCTIA considerando os 

seguintes critérios: 

 

5.1 RESUMO 

 

 

5.1.1. Contribuição científica: originalidade e relevância do conteúdo (peso 3). 

a. Avaliar o mérito técnico-científico do trabalho; 

b. Avaliar a possibilidade de transferência do conhecimento técnico-científico para a 

sociedade. 

 

5.1.2. Desenvolvimento do tema (peso 3). 

a. Texto sintético, gramaticalmente correto, sem repetição, compreensível, referenciado 

b. Descrição Metodológica adequada e referenciada 

c. Descrição concisa dos resultados obtidos. 

 

 

5.1.3. Os resultados/discussão justificam as conclusões? (peso 2) 

 

 

5.1.4. Referências atualizadas e relacionadas ao tema (peso 2) 

 

 

A Comissão Julgadora avaliará os resumos e indicará os trabalhos aprovados para apresentação na 

forma de painel/palestras. 

 

 
5.2 APRESENTAÇÃO DOS PÔSTERES: 

 
A apresentação dos painéis/palestras é obrigatória pa ra e missã o de certif icado de participa ção no  

 evento. Porocasiãoda apresentação os trabalhos serão avaliados por membros do Comitê Científico com 

pontuação de 0 a 10 conforme critérios a seguir. 



 

a) Organização do plotter (pôster): apresentação e organização (Peso 2) 

b) Objetividade e clareza na apresentação (Peso2) 

c) Segurança e conhecimento do assunto (Peso 3) 

d) Empenho e desenvoltura do apresentador (Peso3) 

 

 
5.3 APRESENTAÇÃO ORAL: 

 

 

A apresentação oral dos trabalhos é obrigató r ia para os seis trabalhos com melhor avaliaç ão e 

 ind icado s para concorrer ao pr ê mio de melhor traba lho geral do event o. Por ocasião da apresentação 

os trabalhos serão avaliados por membros do Comitê Científico com pontuação de 0 a 10 conforme 

critérios a seguir. 

a) Organização dos slides: apresentação e organização (Peso 2) 

b) Objetividade e clareza na apresentação (Peso 2) 

c) Segurança e conhecimento do assunto (Peso3) 

d) Empenhoe desenvoltura do apresentador (Peso 2) 

e) Tempo (15 minutos ± 2) (Peso 1) 

 

 

 

5.4. PONTUAÇÃO FINAL E PREMIAÇÃO: 

 

 

A nota final será atribuída pela média dos pontos atribuídos nos itens 5.1, 5.2 e 5.3. Em caso de empate, a 

pontuação obtida no item 5.1 será considerada como critério para a classificação final. 

Os autores dos trabalhos com maior pontuação nas três categorias, resultados de pesquisa da graduação (1), 

pós-graduação (2) e relato de caso (3), serão premiados (a ser definido pela organização) durante a 

cerimôniadeencerramentodaXXXIISEMEVqueocorreránoAuditórioGustavoDutranoPavilhãoCentralda 

UFRRJ. 

 

A presença de pelo menos um dos autores durante o encerramento será condição essencial para o 

recebimento do prêmio. No momento da premiação os autores deverão informar o nome completo, CPF, 

endereço, telefone para contato e e-mail do autor indicado para recebimento do prêmio. 

 

PARÁGRAFOÚNICO: ÀComissão Organizadoracabeavaliarqualquercasoexcepcionalouomissonão 

explicitado neste edital. 



ANEXO 1 
 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE RESUMOS EXPANDIDOS 

PRÊMIO TOKARNIA 2019 

 

Título do 

Trabalho: 

 

Número CEUA 

(caso tenha) 

 

Nome dos 

autores*: 

 

Vinculação do primeiroautor: ( )Graduação ( )Pós-graduação 

Ciclo: ( )AC–Medicina de ( )PADS–Produção Animal e ( )MC- Medicina 

Animais de Companhia Desenvolvimento Sustentável veterinária Integrativa e 

( )SU–Medicina ( )MS - Medicina e Comportamento Animal 

Veterinária na Saúde Conservação de Animais ( )EQ –Medicina de 

Única Selvagens Equinos 

.Área: ( )PC - PatologiaClínica ( )CF - CiênciasFisiológicas ( ) PS - Parasitologia 

( )PA - Produção Animal ( )ITPOA ( )SP - SaúdePública 

( )MF -Morfologia ( )MI -Microbiologia e ( ) CM- ClínicaMédica 

( ) AP- Anatomia Imunologia 

Patológica 

Responsável pela 

apresentação: 

 

Vinculação do responsável pela apresentação: ( )Graduação ( )Pós-graduação 

Instituição de origem: 
 

Telefones para contato: 
 

E-mail: 
 

*Ao fazer a inscrição (e-mail do remetente) o autor declara: 

Otrabalhoteveoconsentimentolivreeesclarecidodotutordoanimalparaasinformaçõesaquiprestadas (em anexo: 

caso tenha). 

“Certifico estar ciente das normas deste evento e cumpri-las conforme estabelecido.” 
 

 

 
 

 



 

ANEXO 2 
 

 
 

 
DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO XVII PRÊMIO TOKARNIA 

 

 

 
Declaramos (autor e co-autores) que temos ciência da submissão do resumo expandido intitulado 

“ .” 

para apresentaçãono XVIII Prêmio Tokarnia. 

Estamos ( ), não estamos ( ) de acordo com sua publicação nos anais do evento. 

 
Seropédica, de de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autor principal (nome) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Co-autor(nome) Co-autor (nome) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Co-autor(nome) Co-autor (nome) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Co-autor(nome) Co-autor (nome) 


