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VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DO CAVALO ATLETA 
23 a 25 de abril de 2015 

 
“CALL FOR PAPERS” 

 
 

INSTRUÇÕES SOBRE O ENVIO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 
 

 

1. Serão aceitos trabalhos experimentais ou relatos de casos clínicos cuja relevância do 

assunto e a qualidade do manuscrito deverão ser julgadas e aprovadas pela comissão 

científica do SIMCAV. 

2. Os assuntos deverão ser pertinentes a equídeos (anestesiologia, clínica médica, 

clínica cirúrgica, condicionamento físico e fisioterapia, comportamento e bem-estar, 

nutrição e alimentação, produção, melhoramento, reprodução e biotecnologias).  

3. Os resumos poderão ser simples ou expandidos, mas deverão estar absolutamente 

dentro das normas descritas abaixo. 

4. Antes de serem submetidos, os textos deverão passar por revisão da língua 

portuguesa. Os autores serão responsáveis pela redação, podendo o trabalho ser 

aprovado ou denegado.   

5. Os resumos simples e expandidos serão submetidos à análise dos consultores ad doc 

e aqueles aprovados deverão ser apresentados na forma de pôster em local pré 

determinado, durante o evento. 

6. Os trabalhos deverão ser enviados para o e-mail trabalhossimcav@gmail.com até o dia 

09/02/15. Os autores receberão a confirmação do recebimento do arquivo pela 

mesma via de envio. Somente assim os trabalhos serão considerados enviados. Até 

o dia 15/03/15 os autores receberão o aviso de aceite ou recusa de seus trabalhos. 

7. Cada participante poderá submeter até dois (02) resumos (não importa se 

expandidos ou simples) como autor apresentador.  

8. Comissão de ética: todos os trabalhos experimentais envolvendo a utilização de 

animais devem ter a aprovação da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) 

Por favor, observe bem os prazos e faça uma boa revisão  

gramatical em seus resumos e abstracts. 
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da Instituição de origem. Favor inserir o nº do protocolo de aprovação no final do 

resumo. Caso não exista CEUA na Instituição ou caso o trabalho não tenha sido 

avaliado, deve-se encaminhar junto ao trabalho, uma justificativa para tal situação. 

Não serão julgados os trabalhos que não obedecerem esta norma. Não é necessário 

aprovação de comitê de ética para relatos de caso. 

9. O meio de encaminhamento dos trabalhos é obrigatoriamente por correio eletrônico. 

10. Apresentação dos trabalhos - Os trabalhos serão apresentados em sessão de pôster 

(tamanho 0,60 x 0,90m na orientação retrato). Os melhores trabalhos aprovados e 

apresentados serão classificados e premiados nas seguintes categorias: 

 Trabalho experimental 

 Relato de caso 

 
NORMAS GERAIS 

Resumo Simples:   

 Deve ser apresentado em documento eletrônico Word for Windows, versão 6.0 ou 

superior, em página A4, com margens 2,5 cm, utilizando fonte Times New Roman, 

tamanho 11, em espaço 1,5.  

 A primeira linha deve conter o título em português digitado em caixa alta, em 

negrito e centralizado. O título em inglês, deverá estar na segunda linha em caixa 

baixa e em negrito. Após uma linha em branco, digitar nomes dos autores (exemplo 

Jose M. L. Silva1), ainda centralizados, mas sem negrito, indicando na linha de baixo, 

por meio de índices numéricos em sobrescrito, a instituição de cada um e o e-mail do 

autor responsável pelo trabalho. Usar Times New Roman, tamanho 9, para as afiliações 

e e-mail.  

 O nome do autor que irá apresentar o trabalho deve estar sublinhado. O apresentador 

do trabalho deverá estar inscrito no VII SIMCAV até o encaminhamento do trabalho. 

 Incluir no rodapé da primeira página, informações sobre comitê de ética e possíveis  

instituições patrocinadoras.  
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 O conteúdo deve ser apresentado nas versões em português (Resumo) e inglês 

(Abstract) seguidas, respectivamente, de Palavras-chave e Keywords. Esses subtítulos 

devem aparecer na linha acima do texto correspondente, a exceção das Palavras-chave 

e Keywords que aparecem na mesma linha. Tais subtítulos devem ser em caixa alta, 

negrito e alinhados à esquerda sem recuo. 

 Os textos do Resumo e do Abstract devem ser escritos em um único parágrafo, 

iniciando sem recuo de margem e em alinhamento do tipo justificado. Os textos devem 

ter até 250 palavras cada, não devendo conter tabelas, gráficos ou outros tipos de 

figuras.  

 Palavras-chave e Keywords – Registrar até cinco palavras-chave e keywords. Devem 

ser apresentadas em ordem alfabética, separadas por vírgulas, no respectivo idioma, na 

linha abaixo do Resumo e do Abstract respectivamente. Digitá-las em letras 

minúsculas, com alinhamento justificado. Não devem conter ponto final. Deixar uma 

linha em branco após Palavras-chave (Keywords). 

Resumo Expandido: 

  Nesta modalidade, o trabalho deverá ter no máximo três paginas e deve ser digitado 

em editor de textos Word for Windows, versão 6.0 ou superior, em página A4, com 

margens 2,5 cm, utilizando fonte Times New Roman, tamanho 11, em espaço 1,5. 

 A primeira linha deve conter o título em português em caixa alta, em negrito e 

centralizado, a segunda linha será o título em inglês em caixa baixa em negrito. 

Após uma linha em branco, digitar nomes dos autores (exemplo Jose M. L. Silva1), 

ainda centralizados, mas sem negrito, indicando na linha de baixo, por meio de índices 

numéricos em sobrescrito, a instituição de cada um e o e-mail do autor responsável pelo 

trabalho. Usar Times New Roman, tamanho 9, para as afiliações e e-mail.  
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 O nome do autor encarregado de apresentar o trabalho deve estar sublinhado. O 

apresentador do trabalho deverá estar inscrito no VII SIMCAV até o 

encaminhamento do trabalho. 

 Incluir no rodapé da primeira página, informações sobre comitê de ética e possíveis  

instituições patrocinadoras.  

 O texto deverá ser dividido em seções, em negrito, na seguinte ordem: Resumo, 

Palavras-Chave, Abstract, Keywords, Introdução, Material e Métodos (ou Relato 

de Caso[s]), Resultados e Discussão, Conclusões, Agradecimento e Referências 

Bibliográficas. Esses subtítulos devem aparecer na linha acima da secção 

correspondente, a exceção das Palavras-chave e keywords que aparecem na mesma 

linha. Tais subtítulos devem ser em caixa alta, negrito e alinhados à esquerda sem recuo. 

 O texto correspondente a cada seção deve vir logo abaixo, em um ou mais parágrafos, 

em caixa baixa, sem negrito, em alinhamento justificado, iniciando sem recuo. Ao final 

de cada do texto de cada seção, se deixa uma linha em branco para o próximo subtítulo. 

 Resumo e Abstract - Devem conter, no máximo, 1.500 caracteres (incluindo espaços). 

Redigir o resumo e abstract de forma direta e, preferencialmente, no pretérito perfeito. O 

texto deve ser justificado, começando por Resumo: (ou Abstract:), seguido de dois 

pontos, iniciado junto à margem esquerda.  

 Palavras-chave e keywords – Registrar até cinco palavras-chave e keywords. Devem 

ser apresentadas em ordem alfabética, separadas por vírgulas, no respectivo idioma, na 

linha abaixo do Resumo e do Abstract respectivamente. Digitá-las em letras minúsculas, 

com alinhamento justificado. Não devem conter ponto final. Deixar uma linha em 

branco após Palavras-chave (Keywords). 

 

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES 
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 Introdução – Apresentar brevemente a relevância e a motivação do trabalho ou do caso a ser 

apresentado. Apresentar a hipótese e os objetivos em caso de trabalho.  

 Material e Métodos ou Relato de Caso(s)– Citar o desenho experimental e o teste estatístico quando 

necessário, o material envolvido, a descrição dos métodos usados ou referenciar corretamente os métodos 

já publicados. Não usar subtítulos. Em caso de relato de caso, descrever os detalhes do caso(s) clínico(s) e 

do tratamento utilizado. 

 Resultados e Discussão - Destacar os principais resultados, fazendo as chamadas pertinentes para 

Tabelas ou Figuras (no máximo 2 ao total), que deverão ser inseridas, sequencialmente, no texto. Quando 

apropriado, apresentar análise estatística dos dados. Comparar sucintamente com resultados da literatura. 

Apontar limitações da metodologia. 

 Conclusões – Apresentá-las em frases curtas, e com base na hipótese e nos objetivos do trabalho.  

 Agradecimentos – Este tópico é opcional. Citar instituições, laboratórios e pessoas que contribuíram. 

 Referências Bibliográficas – Devem ser no máximo seis e apresentadas em ordem alfabética. 

 Citações bibliográficas – Segundo as normas dos Arquivos Brasileiros em Medicina Veterinária e 

Zootecnia: http://www.scielo.br/revistas/abmvz/pinstruc.htm    Exemplos: 

No texto, (Silva, 1971) ou Silva (1971); dois autores: (Lopes e Moreno, 1974) ou Lopes e Moreno (1974), 

mais de dois autores: (Ferguson et al., 1979) ou Ferguson et al. (1979). Mais de um trabalho citado: Dunne 

(1967); Silva (1971); Ferguson et al. (1979) ou (Dunne, 1967; Silva, 1971; Ferguson et al., 1979), sempre em 

ordem cronológica ascendente e alfabética de autores para trabalhos do mesmo ano. 

HOLENWEGER, J.A.; TAGLE, R.; WASERMAN, A. et al. Anestesia general del canino. Not. Med. Vet., 
n.1, p.13-20, 1984. 

JONHNSON, T. Indigenous people are now more cambative, organized. Miami Herald, 1994. Disponível em: 
<http://www.summit.fiu.edu/MiamiHerld-Summit-Related Articles/>. Acessado em: 5 dez. 1994. 
LOPES, C.A.M.; MORENO, G. Aspectos bacteriológicos de ostras, mariscos e mexilhões. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE MEDICINA VETERINÁRIA, 14., 1974, São Paulo. Anais... São Paulo: [s.n.] 1974. p.97. 
(Resumo). 

MORRIL, C.C. Infecciones por clostridios. In: DUNNE, H.W. (Ed). Enfermedades del cerdo. México: 
UTEHA, 1967. p.400-415. 

SOUZA, C. F. A. Produtividade, qualidade e rendimentos de carcaça e de carne em bovinos de corte. 1999. 
44f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) - Escola de Veterinária, Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte. 


