X CONGRESSO BRASILEIRO DE ACUPUNTURA VETERINÁRIA

São Paulo-SP, 28 e 29 de Abril de 2018.
INSTRUÇÕES PARA O ENVIO DE TRABALHOS
Não serão julgados trabalhos que não obedecerem estas normas
1. Serão aceitos trabalhos experimentais ou relatos de casos clínicos cuja relevância do assunto e
qualidade do manuscrito deverão ser julgadas e aprovadas pela comissão científica.
2. Os assuntos deverão ser pertinentes a área de Acupuntura Veterinária ou áreas correlatas.
3. Todos os trabalhos serão apresentados apenas sob a forma de pôster.
4. O número máximo de trabalhos apresentados por um mesmo autor será de três, independente
da ordem de colocação do autor no trabalho.
6. O texto deve ser redigido em português, constituído de título, nomes dos autores (exemplo
João P. C. Silva1) e sublinhado o apresentador que deverá estar inscrito no X Congresso
Brasileiro de Acupuntura Veterinária na ocasião de submissão do trabalho, endereço
completo de cada um dos autores identificado com número sobrescrito no nome, e-mail do autor
principal, introdução, metodologia, resultado(s) e conclusão (ões). Tais palavras, entretanto,
não devem constar no texto, mas essa sequência é recomendada. Para a digitação deve-se usar o
editor de textos Word for windows, fonte Times New Roman, tamanho 11, em espaço 1,5, folha
A4, com 2,5 cm de margens esquerda e direita e 3,0 cm de margem superior e inferior. O texto
do resumo, excluindo título, autores, endereço e e-mail para contato, referências bibliográficas
(quando necessário) e rodapé não deverá ultrapassar 250 palavras. Caso seja indispensável a
citação bibliográfica no resumo, pode-se citar as referências, seguindo normas da ABNT, ao final
do texto
7. Cabeçalho: O título do trabalho deverá ser digitado em letras maiúsculas (caixa alta) e em
negrito; nomes científicos e de fórmulas magistrais chinesas devem ser digitados em
itálico/negrito no título e apenas em itálico no texto do resumo (somente a primeira letra, do
primeiro nome científico, em maiúscula). Após o título, digitar os nomes dos autores por extenso
com notas de rodapé indicando sua instituição ou estabelecimento de origem, endereço e e-mail.
8. Comissão de ética: os trabalhos que envolverem animais e seres humanos deverão ser
encaminhados apenas após a aprovação prévia da Comissão de ética da Instituição de origem
com o número do protocolo de aprovação inserido no final do resumo. Em casos em que não haja
Comissão de Ética na instituição ou em casos de médicos veterinários autônomos, a Comissão
Científica poderá negar o trabalho caso não esteja de acordo com os preceitos de bem-estar
animal.
9. Meio de encaminhamento dos trabalhos: os trabalhos devem ser encaminhados para o
endereço eletrônico cientifico@abravet.com.br.
10. Data limite para envio dos resumos: 21 de março de 2018.
11. Apresentação dos trabalhos - Os trabalhos serão apresentados em sessões de pôsteres
(tamanho 0,60 de largura x 0,90m de altura na orientação retrato). A comissão científica definirá
a data, horário e local das apresentações em data a ser divulgada.

