Normas para os trabalhos científicos enviados para a 69a Conferência Anual da
SPMV e 1º Congresso de Biotecnologia e Preservação Animal – 2018
Os trabalhos deverão ser enviados na forma de RESUMO SIMPLES. Serão aceitos
trabalhos de pesquisa científica, relato de série de casos ou relato de caso. Em todas estas
situações para a apresentação na forma de pôster durante o evento.
O envio será somente por meio eletrônico, até a data limite de 19 de março de 2018 para
o e-mail: trabalhosconferencia2018@spmv.org.br, devendo ser enviados dois arquivos:
(1) o primeiro completo; e o (2) segundo sem os nomes e origens institucionais dos
autores, o qual será enviado para avaliação dos relatores.
Os trabalhos serão avaliados pela comissão científica, sendo então aprovados ou
reprovados. Os trabalhos reprovados não serão reenviados para correções e reenvio.
Recomenda-se que os autores sigam estritamente as normas aqui expostas, pois trabalhos
configurados com letras, tamanhos de letras, espaçamento de parágrafos, ou programas
de texto diferentes daqueles aqui elencados, serão automaticamente reprovados. A
comissão científica não detalhará os motivos que levaram a reprovação dos trabalhos.
Os trabalhos serão avaliados individualmente por dois diferentes membros da comissão
científica quanto: originalidade, escrita, cumprimento das normas e relevância científica,
e assim receberão uma nota que variará de 0 a 10. Trabalhos como nota inferior a sete
serão reprovados, e trabalhos com nota superior ou igual a sete serão aprovados.
O comitê organizador do 69a Conferência Anual da SPMV e 1º Congresso de
Biotecnologia e Preservação Animal irá premiar o trabalho com a maior nota, com
R$ 1.000,00 (um mil Reais), e caso haja mais de um trabalho com a mesma maior
nota, este prêmio será dividido.
Pelo menos um dos autores deverá estar inscrito na 69a Conferência Anual da SPMV e
1º Congresso de Biotecnologia e Preservação Animal, uma vez que será necessária a
presença na apresentação dos pôsteres durante o evento.
Os arquivos serão aceitos somente em formato Microsoft Word (.doc ou .docx) contendo
até 250 (duzentas e cinquenta palavras), que irão compor o texto propriamente dito do
resumo, utilizando-se letras Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre
parágrafos simples. O arquivo deve ser estruturado da seguinte maneira:
TÍTULO (PORTUGUÊS) CAIXA ALTA, CENTRALIZADO EM NEGRITO
Title (inglês) itálico logo abaixo do título em português, em caixa baixa

MV. MSc. Autor C. Sobrenome1*, MV. Dr. MSc. Autor C. Sobrenome 2, Titulação.
Fulano S. Silva3
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Departamento de xxxx, Universidade XX.
Autonomo
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Departamento de WWWW, Universidade YY.
* Endereço do autor correspondente, CEP: xxxx-xxx, Cidade, SP. E-mail
xxxxx@xxxxxx.xxx.
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RESUMO
Não deve apresentar subdivisão em itens. Contudo, o texto deverá conter: introdução
(opcional), objetivo(s), metodologia, principais resultados (relato de caso, ou série de
casos), discussão e conclusãoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Escrever
brevemente
o
assuntoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX.
Palavras-chave: (Deve conter 3 à 5 palavras).
Keyword: (tradução para o inglês das palavras listadas no “Palavras-chave”).

Normas para elaboração do pôster para apresentação dos trabalhos científicos
aprovados:
a) Formato e conteúdo: o pôster deve ser confeccionado nas dimensões de 90 cm (largura)
por 120 cm (altura), utilizando o Microsoft Power Point. O pôster deverá ser legível a 1,0
m de distância.
b) A parte superior do pôster deve conter: título, autores, instituição dos autores, agência
de fomento (se houver) e palavras-chave.
c) Montagem e retirada: a responsabilidade da montagem e retirada do pôster, durante o
evento, é única e exclusivamente dos autores. Pelo menos um dos autores do trabalho
deverá permanecer junto ao pôster, durante todo o tempo da sessão, para responder às
questões dos interessados.
d) Certificação: o certificado de aprovação e apresentação do trabalho será entregue no
formato digital, enviado ao endereço de e-mail que submeteu o trabalho; sendo efetuado
o envio de uma mensagem de e-mail por trabalho. No certificado constará o título e os
nomes científicos dos autores cadastrados no envio do resumo.
e) Premiação: o trabalho que obtiver a maior nota será premiado com R$ 1.000,00 (um
mil Reais). Caso haja mais de um trabalho com a mesma maior nota, este prêmio será
dividido. O nome dos autores do trabalho premiado irá constar no site da SPMV.

