NORMAS PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS

15 a 19 de novembro de 2021
Recife, Pernambuco, Brasil

No período de 16 a 18 de novembro de 2021, ocorrerão as apresentações dos trabalhos
selecionados no XIV Congresso Brasileiro de Buiatria. O processo de submissão das propostas de
trabalho

é

totalmente

on-line,

através

do

site

do

congresso

(www.congressobrasileirodebuiatria.com). Recomenda-se, no ato da inscrição, a leitura atenta das
regras, somente serão analisados trabalhos que estejam dentro dessas normas, que atendam o
modelo indicado neste site, que forem submetidos dentro do prazo e que pelo menos um dos autores
esteja com taxa de inscrição paga. Os proponentes se responsabilizam pelas devidas regularizações
éticas e ambientais acerca dos trabalhos enviados.

Idiomas
As propostas de trabalhos poderão ser enviadas em português ou inglês.

Número de Trabalhos Submetidos
O proponente poderá submeter até três (3) trabalhos, após a confirmada a inscrição no XIV CBB.

Modalidades
Serão aceitos resumos contendo dados de trabalhos científicos, estudos prospectivos ou
retrospectivos e relatos de caso com valor para a comunidade científica. Não serão aceitas revisões
de literatura.

Eixos Temáticos
Os resumos devem se encaixar em um dos onze (11) Eixos Temáticos: Clínica Médica, Clínica
Cirúrgica e Anestesiologia, Diagnóstico por Imagem, Enfermidades Metabólicas, Tóxicas e da
Produção, Extensão Rural, Patologia, Patologia Clínica, Produção Animal, Reprodução e
Biotecnologia, Sanidade Animal e Saúde Coletiva e Ciência de Alimentos

Normas Técnicas
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Os resumos devem ser redigidos em coluna única na forma de resumo simples, em português ou
inglês com títulos nas duas línguas. Deve conter entre 1.000 e 4.000 caracteres com espaços. Deve
ser formatado em fonte Time New Roman 12, espaço simples e todas as margens com 2,0 cm. Não
devem conter figuras, tabelas, gráficos, referências e abreviações pouco usuais. Verificar, no
momento da submissão do resumo, se as palavras que necessitam (nomes científicos entre outras),
estão em itálico.

Títulos (Português e Inglês)
Devem ser escritos, com letra maiúscula, somente na primeira palavra do título sendo as demais em
caixa baixa, com exceção de casos de nomes próprios e científicos, fonte Time New Roman 12 e
conterem até 250 caracteres com espaço.

Autores
O número máximo de autores por resumo simples são oito (8). Os mesmos devem ser escritos por
extenso completo com o último nome em caixa alta.
Ex: Jobson Filipe de Paula Cajueiro, Rodolfo José Cavalcanti Souto.

Filiação
Deve conter: departamento, setor ou laboratório, nome da instituição, sigla da instituição, cidade,
estado (sigla) e país. Time New Roman 12.
Ex: Clínica de Bovinos de Garanhuns, Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE,
Garanhuns, PE, Brasil.

Autor para Correspondência
Inserir o e-mail do autor indicado.

Corpo do Texto
O resumo deve ser escrito sem subdivisões e conter informações pertinentes à introdução, material e
métodos, resultados e conclusões do trabalho. Deverão conter entre 1.000 e 4.000 caracteres com
espaços.

Palavras-chave
Utilizar até cinco palavras-chave, que não estejam no título do resumo. As palavras devem ser
dispostas em ordem alfabética, todas em letra minúscula, com exceção de nomes próprios e
científicos.
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Agência Financiadora
Opcional.

Informações Gerais
No momento da análise, o avaliador poderá realizar a troca de eixo temático da proposta de
trabalho. A comissão científica irá escolher quais propostas concorrerão a premiação de melhores
trabalhos do evento. Os resumos aceitos serão publicados nos Anais do evento como suplemento do
primeiro volume da Revista Brasileira de Medicina Veterinária da Associação Brasileira de
Buiatria, em janeiro de 2022.

Encaminhamento dos trabalhos

No ato da inscrição o proponente deverá:
1. Preencher o formulário de inscrição com seus dados pessoais
2. Escolher o eixo temático em que a proposta deverá ser submetida
3. Escolher o tipo de resumo (trabalho científico ou relato de caso)
4. Preencher as janelas referentes ao Título, Título em Inglês, Autores, Filiação, Autor para
Correspondência, Resumo e Palavras-chave. A janela Agência de Financiamento é opcional.

Período de Submissão e Resultado da Avaliação dos Trabalhos
O período de submissão de resumos a avaliação do Comitê Científico do XIV CBB será de
15 de fevereiro de 2021 a 30 de julho de 2021. A divulgação dos resultados ocorrerá até o dia 30 de
agosto de 2021, onde os autores serão notificados sobre o resultado da avaliação, bem como
receberão orientações para suas apresentações em forma de poster durante o XIV CBB.

Normas para elaboração de pôsteres
Deve possuir dimensões de 90 cm (largura) x 120 cm (altura), com texto legível a uma
distância de pelo menos 1 metro e com a utilização de figuras, fotos, tabelas e gráficos. Os pôsteres
devem ser elaborados no Template do XIV CBB e conter as subdivisões:

Trabalhos Científicos: Título, Autores, Filiação dos Autores, Material e Métodos, Resultados
Discussão e Conclusões. Agência Financiadora (opcional).
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Relatos de Caso: Título, Autores, Filiação dos Autores, Relato de Caso, Discussão e Conclusões.
Agência Financiadora (opcional).
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