XX CONFERÊNCIA ANUAL DA ABRAVEQ 2019
NORMAS PARA ENVIO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
Orientações Gerais
1. Datas Importantes:






10/05 - data limite para envio (até às 23h59m, improrrogável)
20/05 - resultado 1ª fase
30/05 a 03/06 envio dos resumos corrigidos pelos autores (2ª fase)
03/06 - resultado final
12/06 - data final para o apresentador pagar sua inscrição.

2. Serão aceitos resumos das seguintes áreas:





Clínica e Cirurgia de Equídeos
Reprodução de Equídeos
Fisiologia do Exercício, Bem-estar ou Nutrição de Equídeos
Relato de Casos

3. O trabalho deverá ser enviado pelo apresentador (no Sistema
ICongresso), cada apresentador poderá enviar no máximo 02 trabalhos.
4. Uma vez finalizada a submissão do resumo no Sistema ICongresso na
página da Conferência, não será possível realizar modificações no
mesmo.
5. Após a avaliação pela Comissão Científica o trabalho poderá ser aceito
imediatamente ou aceito com considerações, neste caso, os autores
farão as correções indicadas e submeterão o trabalho que passará por
nova avaliação, podendo ser aceito ou negado definitivamente.
6. Os trabalhos aprovados para apresentação serão divulgados até o dia
20/05/2019.
7. Não será necessário estar inscrito na Conferência para o envio de
trabalhos, contudo, imediatamente após a aprovação do trabalho, o
apresentador deverá efetuar o pagamento de sua inscrição, sendo a
mesma vinculada ao aceite definitivo do trabalho; caso contrário, o
trabalho será desclassificado para apresentação.
8. Não haverá limite de número de autores por trabalho e nem para a
participação de trabalhos para um mesmo autor, entretanto cada
apresentador poderá enviar no máximo 02 trabalhos. Além disso envio
do resumo pressupõe o compromisso de que o apresentador
apresentará o trabalho aceito na Conferência, nos dias determinados
pela Comissão Organizadora do evento.

9. Os trabalhos serão avaliados durante toda a Conferência e deverão ser
apresentados no dia 06/07/2019 entre 18h00 e 20h30. É imprescindível
a presença do apresentador durante todo o período.
10. Toda a comunicação com os autores se fará por meio eletrônico (e-mail
gerado pelo sistema ICongresso), ao endereço eletrônico do
responsável pelo trabalho.
11. A apresentação dos trabalhos aprovados será em forma de pôster.
12. Os trabalhos aprovados pela Comissão Científica do evento, além de
apresentados em forma de pôster no Congresso, serão publicados no
Livro de Anais da Conferência, sendo vinculado ou não à uma Revista
Científica, ficando claro que o promotor terá pleno direito sobre esta
divulgação, sem gerar remuneração para as partes.
Normas para confecção dos Resumos
1. Os resumos serão submetidos pelo apresentador (autor ou co-autor), no
sistema ICongresso, acessado na página da Conferência.
2. Serão aceitos resumos das áreas:
a. Clínica e Cirurgia de Equídeos;
b. Reprodução de Equídeos;
c. Fisiologia do Exercício, Bem-estar ou Nutrição de Equídeos;
d. Relato de Casos: Descrição detalhada de um ou mais casos
clínicos, contendo informações importantes sobre sinais, sintomas
e outras características do paciente e relatando os procedimentos
terapêuticos utilizados, bem como o desfecho do caso e sua
importância para o engrandecimento do conhecimento técnico
regional, nacional ou internacional.
2. O trabalho deverá ser enviado pelo apresentador (no Sistema
ICongresso), cada apresentador poderá enviar no máximo 02 trabalhos.
3. Não haverá limite de participação em trabalhos por um mesmo autor.
4. Não haverá limite do número de co-autores por resumo.
6. No momento da submissão, o apresentador deverá indicar a Área à qual
o resumo pertence.
a. Atenção: trabalhos enviados em área inadequada não
concorrerão a premiação.
b. Fique atento, sobretudo com relato de caso!
7. No momento da submissão, o apresentador deverá indicar o e-mail do
autor para correspondência (o autor apresentador poderá ser o mesmo
autor de correspondência).

8.

No momento da submissão será necessário preencher o nome
completo, filiação e CPF de todos os co-autores; salvo para autores
estrangeiros.

9. Recomenda-se formatar o resumo em plataforma Word ou similar e colar
dentro das caixas específicas no sistema de submissão ICongresso.
10. O Trabalho deverá ser redigido em português, mas para trabalhos de
apresentadores estrangeiros aceitará em inglês ou espanhol.
11. O resumo deverá possuir os seguintes itens:
a. Título: Fonte Arial, 12, em caixa alta (todas as letras em
maiúsculas) e Negrito
b. Autor(es) e filiação dos autores: devem ser inseridos no campo
específico do sistema, não deverão ser anexados junto ao
resumo. (Filiação do autor significa o local onde o autor tem
vínculo profissional ou acadêmico).
c. Corpo do resumo: fonte Arial 10, alinhamento justificado e
parágrafo sem recuo; mínimo de 250 palavras e máximo 4.000
caracteres; deverá ser formatado com introdução, objetivo,
material e métodos (ou relato do caso), resultados e discussão e
conclusões (Atenção: não inserir estas subdivisões no corpo do
texto).
d. Não será permitido inserir imagens, gráficos, tabelas ou
referências no corpo do texto.
e. Palavras-chave: máximo 5;
f. Agradecimentos (opcional): inserir órgãos ou instituições que
financiaram o desenvolvimento do trabalho;
g. Não inserir as referências bibliográficas utilizadas.
12. Uma vez finalizada a submissão do resumo no Sistema ICongresso na
página da Conferência, não será possível realizar modificações no
mesmo;

Normas para confecção dos pôsteres
1. É de total responsabilidade do proponente afixar seu pôster no espaço a
ele destinado, na manhã do primeiro dia da Conferência (05/07/2019),
sob orientação da comissão responsável;
2. O pôster deverá ser retirado pelo autor somente no último dia da
Conferência (07/07/2019);
3. A comissão não se responsabilizará por eventual extravio dos pôsteres
durante a Conferência;
4. O autor apresentador do trabalho deverá permanecer junto ao pôster
durante todo o tempo da sessão para responder dúvidas dos
interessados;

5.

O pôster poderá ser apresentado por apenas um apresentador;
entretanto, será proibida a apresentação por terceiros (não autores);

5. Dimensões: Largura: 90 cm; Altura: 1,20m;
6. Arte: O tipo da fonte deve ser simples, permitindo leitura rápida e à uma
distância de 1,5 metros;
7. Conteúdo: deverá conter o texto básico do resumo, mas é permitido e
incentivado a inserção der imagens, gráficos e tabelas no pôster;
8. Abaixo do título deve estar o nome dos autores e instituição; corpo do
resumo, e referências bibliográficas utilizadas (ao final)
9. Utilizar todos os recursos disponíveis para que o pôster desperte o
interesse do público;
11. Sugestão: preparar cópias do resumo do trabalho ou cópias reduzidas
do pôster e deixar disponíveis para os interessados. Podem-se incluir
nomes e endereços dos autores.
Obs.: O sistema controla o envio por caracteres e não por palavras.
O sistema já possui um formulário padrão o envio do resumo, assim não é
necessário informar como deve ser escrito os nomes dos autores e nem a
formatação da letra.
Poderemos utilizar o mesmo sistema de preenchimento dos nomes dos autores
igual ao do ano passado, ou seja, preencher os três campos no sistema nome
– nome do meio – último nome.
Para confecção do livro de resumos, utilizaremos o padrão Americano de
citação, último nome, seguido das iniciais.

