Envio de trabalhos:
A submissão de trabalhos está vinculada a realização da inscrição.
Será permitida a submissão de até 2 trabalhos para cada primeiro autor.
Em caso de não aceite do trabalho, o inscrito poderá solicitar devolução de 50% do valor pago.

Normas para submissão de resumos:
• O bloco inicial deverá conter: título do trabalho em negrito, nome dos autores separados por vírgula entre os autores, filiação dos autores, e-mail do autor responsável e
número do protocolo de aprovação da pesquisa no CEUA.
• Em caso de experimentos realizados em células de linhagem ou pesquisas que não envolvam o uso de animais vertebrados direta ou indiretamente, deve-se
deve constar a
frase: “Este estudo não envolve o uso de animais vertebrados”.
• Limite máximo de 1 página,
gina, configuração A4, incluindo as referências, Word for Windows, fonte Times New Roman, tamanho 12, em português, espaço simples.
si
• Os nomes do autor(s) deve(m) ser em caixa alta (a primeira letra do nome) e baixa (as demais letras), sem vírgula entre o nome e as iniciais; as iniciais não devem ter
espaços entre elas (Ex.: Souza A.P.C. & Costa R.R.).
• Na citação da referência no texto, até dois autores, nome e ano, sem vírgula entre eles (Ex.: Pacheco & Silveira 2005); mai
maiss de dois autores, usar et al. (Ex.: Ferreira et al.
2004) e devem ser dispostos em ordem cronológica (Ex.: Souza et al. 1950, Pacheco & Silva 1993, Oliveira 2003).
• As referências na Bibliografia, ao final devem ser dispostas sequencialmente, segundo as normas da ABNT.
títulos: INTRODUÇÃO, MATERIAL E MÉTODOS, RESULTADOS, DISCUSSÃO, CONCLUSAO E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
• O resumo deve ser estruturado com os sub-títulos:

Normas para confecção do painel:
• Dimensões máximas do painel: 0,90 m de largura e 1,20 m de altura.
• O texto deve ser legível à distância de, pelo menos, um metro.
• Sugerimos, na sua elaboração, a inclusão de: TÍTULO, AUTORES, INSTITUIÇÃO DE ORIGEM, PROTOCOLO DO CEUA (*), RESUMO, INTRODUÇÃO,
INTRODU
MATERIAL E MÉTODOS,
RESULTADOS, DISCUSSÃO E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
(*)
*) Em caso de experimentos realizados em células de linhagem ou pesquisas que não envolvam o uso de animais vertebrados diret
diretaa ou indiretamente, deve-se
deve constar a
frase: “Este estudo não envolve o uso de animais vertebrados”.
• O(s) autor(s) do(s) trabalho
o deverá estar presente junto ao painel durante a sessão.
• O Transporte, Fixação e Remoção do painel, ficarão a cargo do autor
autor-apresentador,
apresentador, conforme horários definidos pela Comissão Organizadora do evento.
• A organização do Congresso não se responsabiliza
liza pela integridade dos painéis afixados.
• Só receberão os certificados de apresentação de trabalho aqueles que estiverem com a sua inscrição homologada pela organiza
organização
ção do evento.
• Não será permitida a apresentação por terceiros (não-autores
autores e não
não-inscritos).
•

Enviar para o e-mail: artigocientifico@abmvi.com.br

Data limite para envio: 30 de março de 2019

