NORMAS PARA REDAÇÃO DOS RESUMOS EXPANDIDOS:
•
•

•
•

•
•

O bloco inicial deverá conter: título do trabalho em negrito, nome dos autores separados
por vírgula entre os autores, endereço profissional, e-mail do autor responsável e número
do protocolo de aprovação da pesquisa no CEUA.
Em caso de experimentos realizados em células de linhagem ou pesquisas que não
envolvam o uso de animais vertebrados direta ou indiretamente, deve-se constar a frase:
"Este estudo não envolve o uso de animais”.
Limite máximo de 2 páginas, configuração A4, incluindo as referências, Word for Windows,
fonte Times New Roman, tamanho 12, em português, espaço simples.
Os nomes do autor(s) deve(m) ser em caixa alta (a primeira letra do nome) e baixa (as
demais letras), sem vírgula entre o nome e as iniciais; as iniciais não devem ter espaços
entre elas (Ex.: Souza A.P.C. & Costa R.R.).
As referências na Bibliografia, ao final devem ser dispostas seqüencialmente, segundo as
normas vancouver
Estrutura do Trabalho: INTRODUÇÃO, MATERIAL E MÉTODOS, RESULTADOS,
DISCUSSÃO e REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

•

Figuras ou tabelas devem ser incluídas no texto, respeitando o limite de duas páginas, com
legenda auto-explicativa. Fotografias devem ser apresentadas em formato JPEG com, no
mínimo, 300dpi.

•

Gráficos devem ser apresentados em duas dimensões, com colunas nos tons de cinza,
branco e preto. Não devem ter fundo nem linhas horizontais.

•

Todos os resumos expandidos enviados ao artigocientifico@abmvi.com.br serão analisados
por membros da Comissão Científica do Congresso.

•

A divulgação dos trabalhos aprovados será até o dia 29.04.18. Todos os participantes que
submeterem trabalhos ao I Congresso Internacional de Medicina Veterinária Integrativa & III
Simpósio Brasileiro de Medicina Veterinária Integrativa serão oficialmente comunicados por
meio de correio eletrônico sobre a aprovação e a relação dos trabalhos aprovados será
publicada no site www.abmvi.com.br nesta mesma data.
O autor do trabalho aprovado deverá confeccionar e trazer o PÔSTER, para afixar em local
específico durante o I CIMVI & III SBMVI (ver também NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE
POSTERS).

•

•

O I CIMVI & III SBMVI irá proporcionar espaço para a Apresentação Oral de até 10 (dez)
trabalhos, selecionados de acordo com os temas e cunho científico. O autor será informado
sobre o dia e o horário da apresentação. As NORMAS PARA PREPARAÇÃO DE
APRESENTAÇÕES ORAIS estão disponíveis neste manual.
EXEMPLO DE RESUMO EXPANDIDO:
A homeopatia na medicina veterinária. Fulano G.T., Sicrano D.A. & Silva J.E. 2008.
Departamento de Clínica Médica, Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade de São
Tomé das Letras, Av. Professor Girafales 1001, São Tomé das Letras, MG. CEP, Brasil. Email: acbjmk@gmail.com . Protocolo CEUA – USTL No 120/2017.
Introdução: A homeopatia na medicina veterinária......................................... (Scott et al. 2001).
No Brasil, as clínicas veterinárias ................................................. (Bechelli & Curban 1998).
Material e Métodos:.........................................................................................
Discussão

Conclusão: A bibliografia sobre homeopatia veterinária é
.................................................................... (Guaguère et al. 2000, Scott et al. 2001) e enfoca as
lesões .....................................................................................
Referências Bibliográficas: Bechelli L.M. & Curban G.V. 1988. Compêndio de Dermatologia.
6ª ed., Ed Atheneu, p.309-323; Castro R.C.C. 2005. Levantamento retrospectivo de casos de
escabiose canina e felina, atendidos na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da
Universidade de São Paulo, no período compreendido entre 1984 e 2002. Braz. J. Vet. Res.
Anim. Sci., 42(3):135-142.
NORMAS PARA A ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PÔSTER:
·Dimensões máximas do pôster - 0,90 mde largura e 1,20 m de altura.
·O texto deve ser legível à distância de, pelo menos, um metro.
•

Sugerimos, na sua elaboração, a inclusão de: TÍTULO, AUTORES, INSTITUIÇÃO DE
ORIGEM, RESUMO, INTRODUÇÃO, MATERIAL E MÉTODOS, RESULTADOS,
DISCUSSÃO E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS; Para uso efetivo do espaço, disponha o
texto, as figuras e as tabelas numa seqüência lógica, buscando facilitar a leitura. As figuras
(fotos, quadros, tabelas) devem ser em tamanho condizente, permitindo fácil visão.

•

O(s) autor(s) do(s) trabalho deverá estar presente junto ao Pôster durante a sessão de
Pôsters.

•

O Transporte, Fixação e Remoção do Pôster, ficarão a cargo do autor apresentador do
Resumo Expandido, conforme horários definidos pela Comissão Organizadora do VIII CBHV.

•

O material para fixação dos pôsteres (fitas adesivas, tesoura, etc.) estará disponível no local
e horário da fixação dos pôsteres.

•

A organização do Congresso não se responsabiliza pela integridade dos pôsteres afixados.

•

Ao enviar o trabalho científico você receberá em seu e-mail a confirmação de recebimento e
nela deverá constar o número do seu trabalho, portanto NÃO PERCA O NÚMERO DO SEU
TRABALHO, ele será fundamental para fixação do pôster e também deverá ser informado
para retirada de seu certificado.

•

O certificado será confeccionado com os nomes de todos os autores (conforme o que foi
enviado no trabalho) e título do trabalho.

•

Apenas os trabalhos apresentados na forma oral ou em pôsteres receberão certificados.

•

Só receberão os certificados de apresentação de trabalho aqueles que estiverem com a sua
inscrição homologada pela organização do evento.

•
•

Não será permitida a apresentação por terceiros (não-autores e não-inscritos).
NORMAS PARA A ELABORAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ORAL:

1. Os trabalhos selecionados para apresentação oral serão divulgados no site da ABMVI.
2. O número máximo de Apresentações Orais possíveis será de 10 trabalhos.
3. As normas serão divulgadas no site da ABMVI após a seleção dos trabalhos, AS
APRESENTAÇÕES DEVERÃO SEGUIR O TEMPO MÁXIMO DE 15 MINUTOS CADA.

INFORMAÇÕES GERAIS:
·Será entregue apenas um (01) Certificado por Trabalho constando autores e Título.

·Cada autor responsável poderá apresentar no máximo 3 (três) trabalhos. Como co-autor, no
entanto, não existe limite.

·Os trabalhos deverão ser submetidos por e-mail artigocientifico@abmvi.com.br
impreterivelmente até a data de 25 de abril de 2018.
·O autor que apresentará o trabalho deverá estar inscrito no Congresso até o dia 25 de abril de
2018 para que seu trabalho possa ser apresentado no congresso.
·A Comissão Científica analisará os trabalhos e aqueles que não estiverem de acordo com as
normas ou não corresponderem aos critérios mínimos de qualidade metodológica serão
rejeitados. Após o aceite dos trabalhos, Comissão Científica comunicará o autor e este terá um
período de 7 dias para que se façam ajustes, caso indicados.

