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Editorial 
 
Caros Congressistas, 
 
Sejam bem vindos ao XX CBRA!  
 
A cada edição do Congresso Brasileiro de Reprodução Animal a Diretoria Executiva incorpora novas 
experiências, advindas de eventos anteriores, considerando as críticas construtivas e sugestões oriundas da 
própria Diretoria Executiva e dos congressistas. Os temas enfocados neste Congresso foram selecionados pela 
Comissão Científica e pela Diretoria Executiva, com base na demanda contemporânea por conhecimentos em 
áreas específicas e gerais ligadas à reprodução animal, a serem abordados por conferencistas convidados entre 
especialistas das mais diversas regiões do país, além de convidados estrangeiros.  
 
Deste trabalho conjunto surgiu a programação apresentada aos congressistas e desenvolvida ao longo do evento, 
incluindo os resumos na sua ampla matriz de temas, cuja avaliação técnica e científica foi realizada de forma 
eficiente por um grupo de colaboradores ad hoc especialistas, para publicação, apresentação oral e sessão de 
posters. A seleção final dos resumos pautou sua análise nos pareceres dos colaboradores ad hoc, buscando-se o 
equilíbrio entre o rigor da análise e a necessidade de proporcionar a divulgação ampla de pesquisas em 
andamento ou relatos de experiências de campo, refletindo o desenvolvimento da área de reprodução animal no 
Brasil. Contudo, ressalta-se esclarecer a todos que é exclusivamente dos autores a responsabilidade pelo 
conteúdo e redação do texto de palestras e de resumos.  
 
Finalizando, o CBRA aproveita a oportunidade para agradecer a todos que contribuíram na construção do 
XXCBRA, incluindo os patrocinadores e as instituições de fomento e de ensino, cuja colaboração tem 
viabilizado a trajetória do CBRA. 
 
Por último, a Diretoria Executiva do CBRA reconhece a contribuição incalculável recebida dos palestrantes, de 
suas secretárias e da Comissão Organizadora Local, em Uberlândia, sem a qual o bom andamento do evento em 
suas diferentes etapas não teria sido possível. 
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