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PREMTAçAO MELHOR RESUMO ZOOTEC 2016

Dectaramos que o trabalho lDENTlFlcnçÃo RAÇAS BOVINAS CRIADAS NO BRASIL POR MEIO DE

MORFOMETRIA CUTICULAR DE PELOS GUARDA Tecebeu o PRÊMIO DE MELHOR RESUMO

SUBMETIDO run ÁneA de Produção e nutrição de ruminantes apresentado ao CONGRESSO BRASILEIRO

DE ZOOTECNIA - ZOOTEC 2OL6, realizado em Santa Maria - RS, de 11 a 13 de maio de 2016. Todos os

integrantes do projeto premiado recebem uma credencial para integrar a delegação brasileira ao LIYSF

2016 - London lnternational Youth Science Forum a se realizar de 27 de julho a 10 de agosto de 2016 no

lmperial College, Londres, Reino Unido.

O LIYSF é o maior e mais prestigioso fórum científico juvenil organizado no mundo. Foi idealizado em

1959 pelo lmperial College - a 3e maior universidade do Reino Unido e uma das melhores do mundo -
para promover o interesse dos jovens de todo o mundo pela ciência. O evento ocorre na sede do
lmperial College, e reúne anualmente 450 dos estudantes de mais de 65 países.

A credencial dá direito à participação das atividades do Fórum bem como a apresentação do seu

trabalho (em idioma inglês) em formato pôster no The Science Forum Bazaar - Student Project Poster

Board Evening. A credencial garante apenas a vaga no evento para todos os integrantes e convidados
do projeto (diretores, coordenadores e autoridades), devendo o projeto providenciar o pagamento das

taxas de inscrição, documentação dos participantes e passagens aéreas de ida e volta até Londres, Reino

Unido. Esta premiação é uma parceria entre o ZOOTEC 20L6 e a Rede POC - National Organizer Oficial
do LIYSF no Brasil. A credencial é válida para participação nas edições 2016 e 2077 do LIYSF conforme
conveniência do premiado.

A Rede POC é uma rede internacional de instituições educacionais e acadêmicas com presença em 30
países que visa a promover a melhoria da qualidade de educação através do intercâmbio educacional

científico.

Para receber a carta-convite oficial e as orientações de participação, cada integrante dos trabalhos
premiados deve preencher até 25 de maio de 20tG o formulário de inscrição no site:

www.redepoc.com/iovensinovadores, citando que foi premiado para o LIYSF no ZOOIEC 2016. Para o

esclarecimento de qualquer dúvida relativa ao LIYSF ou a premiação, entrar em contato diretamente
com a Rede POC.

Santa Maria, 13 de maio de 2016.
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Prof. Fernando Luiz Feíreira de Quadros
Comissão Científica ZOOTEC 2016
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