SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
XLI SEMANA DO MÉDICO VETERINÁRIO - SEMAVET
IX SIMPÓSIO PARAENSE DE MEDICINA VETERINÁRIA
NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS
• Cada resumo poderá ter até 08 autores;
• Cada autor principal pode inscrever até 03 resumos;
• Para a submissão dos resumos um dos autores deverá pagar sua inscrição no evento;
• As inscrições serão realizadas na sede do CRMV-PA, localizada na Trav. Curuzú, Nº 2318,
Bairro do Marco (entre Av. Almirante Barroso e Av. João Paulo II);
• No caso de um ou todos os resumos não serem aprovados, não haverá ressarcimento de
inscrição ou substituição;
• O julgamento dos trabalhos será feito com base nos resumos enviados;

• A submissão será feita somente através do e-mail simposio2017@crmvpa.org.br , Word 972003, na área temática específica dedicada à submissão dos trabalhos;
• Não serão aceitos trabalhos que contemplem apenas revisão de literatura, projetos de
pesquisas ou trabalhos sem resultados;
• Será fornecido somente um certificado por trabalho, com o nome dos autores;
• Qualquer erro de grafia no nome dos autores será de inteira responsabilidade do participante;
• Os três melhores trabalhos serão premiados por meio de certificados, de acordo com os
critérios da qualidade da exposição de conhecimentos da pesquisa, avaliação da redação do
tema e a contribuição para a Ciência.
O prazo para submissão de trabalhos será até 16/07/2017.
A divulgação dos resultados será até o dia 21/08/2017.
Os trabalhos deverão incluir-se em uma das categorias abaixo:
ÁREAS TEMÁTICAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ciências Básicas;
Clínica Cirúrgica de Animais Domésticos;
Clínica Médica de Animais Domésticos;
Clínica Médica e Cirúrgica de Animais Selvagens;
Diagnóstico Laboratorial e por Imagem;
Defesa Sanitária Animal;
Doenças Parasitárias e Infecciosas;
Ensino na Medicina Veterinária;
Ética e Bem Estar Animal;
Farmacologia e Toxicologia Veterinária;
Obstetrícia e Reprodução Animal;
Organismos Aquáticos;
Produção Animal;
Produtos de Origem Animal;
Saúde Pública.

ESPECIFICAÇÕES DO RESUMO
• O autor deverá indicar a área temática na qual o resumo estará inserido;
• O título do trabalho deve ser escrito em maiúsculas e sem abreviaturas;
• Logo após o título, indicar a autoria: os nomes dos autores deverão ser escritos por extenso, sem
abreviatura e em caixa alta;
• Nome das Instituições de cada autor e endereço eletrônico de um dos autores;
• Os resumos deverão ser digitados em espaço entre linhas simples, e deverão conter no máximo 2.500 e
no mínimo 1.000 caracteres, incluindo linhas em branco e os espaços entre caracteres (sem incluir o
título, autores e instituições), com fonte Arial tamanho 10, obedecendo as seguintes características:
margem superior 2,5cm; margem inferior 2,5cm; margem direita 2,5 cm; margem esquerda 3,0cm;
•

Só

devem

ser

usadas

abreviaturas

cientificamente

reconhecidas;

• O texto deverá ser escrito de forma contínua e conter: Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados,
Conclusão e Palavras-chave (no máximo cinco);
• Não deverá conter tabelas, gráficos, figuras ou citações bibliográficas;
• Os relatos de casos deverão conter: Introdução, Relato, Conclusão e Palavras-chave (no máximo cinco).
APRESENTAÇÃO
• Os trabalhos deverão ser apresentados em painéis dispostos para este fim devendo cada pôster com
tamanho de 1m x 0,90m;
• Os pôsteres serão afixados no dia 04/09/2017, em local a ser divulgado pela organização do Simpósio.

