CONVENÇÃO INTERNACIONAL ONLINE DE MEDICINA VETERINÁRIA LEGAL
NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
Inscrição de trabalhos científicos:








10 de setembro de 2020– prazo final para inscrição de resumos.
As inscrições serão por via eletrônica, no site do evento.
Não serão aceitos resumos enviados por e-mail, aplicativos ou qualquer outra forma
que não seja online via sistema de inscrições.
O autor relator do trabalho deverá estar cadastrado no sistema de inscrições do
Seminário no momento do envio do trabalho.
O autor relator do trabalho deverá estar inscrito no evento, com inscrição paga no
momento do envio do trabalho.
O número de autores é limitado em 6 autores (01 autor principal + 05 coautores) por
trabalho
Será permitido que um autor inscreva até 3 trabalhos.
:

Resumo expandido




Artigos Científicos
É o relato completo de um trabalho experimental.
Elementos do trabalho: Título, Resumo, Palavras-chave, Introdução, Objetivos,
Material e Métodos, Resultados e Discussão, Conclusões e Referências.
Relato de Caso
É o relato de um caso de grande interesse científico ou de uma coleção de casos.
Elementos do trabalho: Título, Resumo, Palavras-chave, Introdução, Relato de
caso, Discussão, Conclusão e Referências.
Critérios para envio de Resumo expandido









O resumo expandido deverá ocupar no máximo, tres laudas, incluindo texto,
tabelas e/ou figuras e referências.
Os resumos poderão ser redigidos em língua portuguesa, língua espanhola ou língua
inglesa.
O texto deverá ser formatado para um tamanho de página A4, com margens superior,
inferior, esquerda e direita de 2,0 cm. Deve ser empregada fonte Arial, corpo 12,
exceto título e legendas, e justificado. O espaçamento entre as linhas deverá ser de
1,5 (com exceção do título, nome dos autores, resumo, palavras-chave e legendas).
As citações de artigos no texto devem seguir as normas de Vancouver (as referências
devem ser numeradas consecutivamente na ordem em que são mencionadas no
texto). Identificar as referências no texto por números arábicos entre parênteses.
Exemplo: (2), (7,9,16). As tabelas e legendas também devem ser numeradas com
algarismos arábicos.
Estrutura do Resumo expandido:






1. Título: somente as iniciais em letras maiúsculas, tamanho 14, em
negrito, espaçamento simples, alinhamento centralizado com, no
máximo, 20 palavras.
2. Autores devem ser elencados por ordem de importância, sobrenome em
caixa alta, seguido de vírgula e das iniciais seguidas de ponto. Cada autor
separado do outro por ponto e vírgula. As instituições de cada autor
devem ser elencadas logo abaixo, identificadas por letras sobrescritos após
a última inicial de cada autor. Após a identificação dos autores e suas
instituições, deve constar o endereço eletrônico do primeiro autor e
telefone.
3. Resumo: parágrafo único, justificado, com espaçamento simples,
redigido na forma direta e no passado, destacando a importância do
assunto, o objetivo do trabalho, como foi realizado (metodologia), os
resultados alcançados com dados específicos e seu significado
estatístico (se possível) e as principais conclusões, ou seja, abrangendo
todas as seções do resumo expandido sob forma condensada. Não deve
conter referências.
4. Introdução, Objetivos, Material e Método, Resultados, Conclusões com
espaçamento entre linhas de 1,5.
5. Tabelas: devem ser citadas no texto em ordem numérica crescente e
numeradas em algarismos arábicos. Incluir apenas os dados
imprescindíveis, para evitar tabelas longas. Identificar as medidas
estatísticas, tais como desvio padrão, etc. Na legenda deve empregada
fonte Arial, corpo 10 e justificado. O espaçamento entre as linhas deverá
ser simples.
6. Figuras: As imagens devem ser digitalizadas em 300 dpi em RGB
(coloridas) e Gray Scale (tons de cinza) e inseridas na seção resultados. As
imagens devem ser inseridas no texto em Word e também enviadas no
formato JPEG em separado , com a identificação do trabalho. Na legenda
deve empregada fonte Arial, corpo 10 e justificado. O espaçamento entre
as linhas deverá ser simples
7. Referências: devem ser listados e numeradas na ordem em que são
mencionados no texto. Em caso de dois ou mais autores, separar por
ponto e vírgula. Os títulos dos periódicos não devem ser abreviados. A
ordem dos itens em cada referência deve obedecer às normas de
VANCOUVER.
Os resumos deverão ser inscritos em um dos três Eixos Temáticos, a saber:
a) Perícia Civil
b) Temas Interdisciplinares aplicados à Medicina Veterinária Legal
c) Perícia Criminal
Serão consideradas somente contribuições científicas originais, sendo vedado aos
autores submeterem trabalhos ou textos já publicados.
É obrigatório informar o número de autorização de Comitê de Ética da Instituição onde
o estudo foi desenvolvido e/ou de instituição reconhecida, incluindo no resumo
SOMENTE o número do processo, sem identificar a instituição, quando se tratar de
pesquisa envolvendo animais e seres humanos.




Todos os resumos recebidos serão avaliados por uma Comissão Científica composta de
membros indicados pela organização do evento.
Os avaliadores terão acesso aos resumos sem identificação de autoria ou instituição,
através de encaminhamento realizado pela organização do evento.
Critérios para envio de Pôsteres:









O pôster deverá ser realizado em PowerPoint, tendo 16 cm de largura por 20 cm de
altura.
A fonte será Calibri ou similar
O título em caixa alta, negrito e fonte de tamanhos 20 a 24.
O texto para introdução, material e método, resultados, discussão e Referências
bibliográficas não poderá ser menor que tamanho 12.
Poderá ser agregada de uma a duas figuras ao pôster.
O arquivo deverá ser gravado em Jpeg.

Divulgação dos resultados:







A relação dos resumos aprovados será publicada no site do evento até o dia 25 de
setembro.
Somente o autor principal receberá o resultado por e-mail.
O trabalho aprovado receberá 01 certificado com o nome do autor principal e nome de
todos os coautores cadastrados no momento da submissão.
Os certificados não serão enviados aos coautores. É de responsabilidade do autor
principal repassar aos coautores.
É de responsabilidade do autor principal, cadastrar corretamente os dados de todos os
autores, pois a emissão do certificado será feita com base no resumo enviado.
Os resumos aprovados serão publicados em anais que ficarão publicados em
https://medvep.com.br/anais-de-congressos/ e site da ABMVL.

