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Assunto:Re: Fwd: Resultado Candidatura Abstracts XI Jornadas Internacionais
Data:Wed, 05 Sep 2007 21:16:31 +0100
De:joao simoes <jsimoes.mira@sapo.pt>
Para:samuel1 pereira1 <samuel.pereira.vazquez@gmail.com>

Olá Samuel, tudo bem!
Esta tem piada. Não te preocupes. Lá terão as suas razões ...
Se quiseres, entra em contacto com o colega veterinário de Lugo, de forma a fazermos um artigo
completo para submeter a uma revista. O que achas?.
Um abraço, João Simões

samuel1 pereira1 escreveu:
Profesor Simoes, le mando o resultado da avaliacao do nosotro trabalho.
Atenciosamente.

---------- Forwarded message ---------From: Associação de Estudantes de Medicina Veterinária UTAD <aemv.utad@gmail.com >
Date: 30-ago-2007 12:44
Subject: Resultado Candidatura Abstracts XI Jornadas Internacionais
To: Samuel.pereira.vazquez@gmail.com

Exmo. Dr.Samuel Vasquez,
Após apreciação do conteudo do abstract intitulado " Gestion e Indices Reproductivos " por um painel de
avaliadores, membros da Comissão Cientifica das XI Jornadas Internacionais de Medicina Veterinária
da Universidade de Trás‐os‐Montes e Alto Douro a realizar nos dias 12, 13 e 14 de Outubro de 2007,
vimos por este meio informar que o respectivo abstract não foi aceite para poster.
Assim sendo, a organização do evento vem por este meio propor aos respectivos autores que
reformulem o abstract enviado segundo as normas que seguem em anexo, em particular a estrutura
em Introdução, objectivos, materiais e métodos, resultados e conclusões(ponto 15). Uma exposição
mais completa e clara dos resultados seria conveniente.
Em caso de interesse, agradeciamos o envio das correções a cima requeridas do respectivo abstract
e a confirmação da sua presença no nosso evento até ao dia 7 de Setembro de 2007 bem como da
sua disponibilidade para estar junto do poster durante os coffe‐breaks do evento.
Atenciosamente,
ASSINATURA REMOVIDA PELO EDITOR DO SITE (AEMV‐UTAD)

Dear Dr.Samuel Vasquez
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After aprecciation of your abstract entitled " Gestion e Indices Reproductivos ", by the cientific comission
of the XI Jornadas Internacionais de Medicina Veterinária da Universidade de Trás‐os‐Montes e Alto
Douro, October 12th , 13th e 14 th 2007, we are sorry to inform you that your abstract was not
selected as a Poster.
We advise you to correct some aspects of your abstracts like the structure (Introduction, objectives,
materials and methods, results and conclusion). A clear exposition of the results is necessary.
Please, send us the correction required and confirm that you will attend the congress before
September 7 th 2007 and that you will be available to be near by the poster during the
coffee‐breaks.
Kind regards,
ASSINATURA REMOVIDA PELO EDITOR DO SITE (AEMV‐UTAD)
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