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NORMAS PARA ENVIO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

FORENSIC MED VET CONFERENCE 2019 

 

Os trabalhos serão apresentados durante o FORENSIC MED VET CONFERENCE 

2019. 

 

A submissão de resumos está condicionada à inscrição de pelo menos um dos autores, 

até a data limite de 16 de setembro de 2019. 

 

Email para submissão dos resumos: forensicmedvet@gmail.com 

 

Comissão Científica 

 

Profa. Ms Claudemir Rodrigues Dias Filho 

Prof. Dr. Daniel de Araújo Viana 

Profa. Dra. Elan Cardozo Paes de Almeida 

Profa. Dra. Noeme Sousa Rocha 

Dra. Tália Missen Tremori 

 

 

NORMAS PARA ENVIO DOS RESUMOS 

1. Cada participante, com sua inscrição devidamente paga, terá direito ao envio de, no 

máximo, 2  (dois) resumos. 

2. Os resumos aprovados serão publicados como anais na Revista Brasileira de 

Criminalística (RBC) ISSN 2237-9223 versão digital http://rbc.org.br/ojs/index.php/rbc  

3. Os resumos deverão ser redigidos em língua portuguesa, língua espanhola ou língua 

inglesa e serão apresentados na forma oral ou pôster. 

4. Deverão ser originais, oriundos de observações técnico-científicas, estudos 

prospectivos e retrospectivos, revisões de literatura e relatos de casos com valor 

para a comunidade científica nas diversas áreas temáticas classificadas no item 5.  

5. As áreas temáticas para submissão de resumos ao FORENSIC MED VET 

CONFERENCE 2019 são: 

5.1. Medicina Veterinária Legal 

5.2. Crimes contra a Fauna 

5.3. Perícia Criminal aplicada à fauna 

5.4. Genética Forense Animal e Humana 

5.5. Perícia Cível Veterinária 

5.6. Ética e Deontologia Veterinária 

5.7. Temas interdisciplinares aplicados às Ciências Forenses 

6. Somente serão aceitos resumos relativos às temáticas especificadas acima. 

7. Os resumos devem ser inéditos, portanto não podem ter sido apresentados em outros 

eventos ou terem sido submetidos a periódicos. 

8. Os resumos devem ser confeccionados em arquivo WORD (.doc), com no máximo 

2.000 caracteres sem espaço. Podem ser incluídas até uma ilustração no decorrer do 
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texto. Abreviaturas não usuais devem ser empregadas após escritas por extenso na 

primeira utilização.  

9. A estrutura do resumo deverá conter: 

9.1 Título do trabalho no idioma principal e em inglês, centralizado, caixa alta e baixa, 

em negrito. 

9.2 Autores: por ordem de importância, sobrenome em caixa alta, seguido de vírgula e 

das iniciais seguidas de ponto. Cada autor separado do outro por ponto e vírgula. As 

instituições de cada autor devem ser elencadas logo abaixo, identificadas por letras 

sobrescritos após a última inicial de cada autor. Após a identificação dos autores e suas 

instituições, deve constar o endereço eletrônico do primeiro autor e telefone. O autor 

apresentador deve ser indicado com um asterisco. 

9.3 O resumo deve ter a seguinte estrutura: Introdução, Método, Resultados e 

Discussão e Referências bibliográficas.  

9.4 Referências bibliográficas: Devem ser apresentadas de acordo com as normas 

ABNT-NBR-6023, sem citações no corpo do texto. 

10. Quando houver, indicar a entidade financiadora da pesquisa, como primeira 

chamada de rodapé.  

11. Em caso de envolvimento de seres humanos ou animais de experimentação, 

encaminhar número e data do parecer da Comissão de Ética ou equivalente. 

12. Será permitido um número máximo de 6 autores por resumo. Indicar no final do 

resumo se a submissão é preferentemente apresentação ORAL ou PÔSTER. A comissão 

científica terá autonomia para sugerir apresentação oral, caso seja recomendado. 

13. Os resumos serão submetidos exclusivamente através do e-mail: 

forensicmedvet@gmail.com 

14. Cada resumo será julgado pela Comissão Científica do FORENSIC MED VET 

CONFERENCE 2019, que utilizarão os seguintes critérios para a avaliação: relevância 

científica do problema; adequação da metodologia à resolução do problema e redação e 

adequação às normas. O corpo de relatores pode aceitar ou recusar os resumos, bem 

como eleger a forma de apresentação (pôster ou apresentação oral). 

15. A data da divulgação da relação de resumos aprovados será 30 de setembro de 

2019 na página www.forensicmedvet.com/conference  

16. São concedidos direitos autorais referente ao trabalho submetido para a publicação 

dos anais do FORENSIC MED VET CONFERENCE na Revista Brasileira de 

Criminalística (RBC) ISSN 2237-9223 versão digital. 

17. Serão premiados os melhores trabalhos de cada categoria, e o melhor trabalho dentre 

todas as categorias receberá cortesia para inscrição em outro evento FORENSIC MED 

VET até o final de 2020. 

18. É vetado aos membros da Comissão científica o envio de resumos ou participação 

como coautores dos mesmos. 

 

OBSERVAÇÕES: 

Após concluída a submissão do resumo, não será possível a alteração de nenhuma 

informação.  

 

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

1. Forma de apresentação: ORAL 

http://www.forensicmedvet.com/conference
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2. Estará sob responsabilidade do autor apresentador o envio das apresentações, e 

comparecimento no dia da apresentação que estará disponível na página do evento 

(www.forensicmedvet.com/conference). 

3. A apresentação deverá durar de 5 à 10 minutos, com no máximo 5 slides, devendo ser 

encaminhada previamente para a comissão científica até a data de 26 de outubro de 

2019. 

4. Será entregue apenas um certificado por apresentação oral. Para o recebimento do 

certificado relativo ao resumo será obrigatória a apresentação na data e horário 

estabelecidos previamente pela comissão científica. 

NÃO SERÃO ENTREGUES CERTIFICADOS DE RESUMOS CUJO 

APRESENTADOR NÃO COMPARECEU AO EVENTO. 

 

1. Forma de apresentação: PÔSTER. 

2. Estará sob responsabilidade dos apresentadores a elaboração dos pôsteres, sua fixação 

e seu recolhimento no dia da apresentação que estará disponível na página do evento 

(www.forensicmedvet.com/conference). 

3. O pôster deverá ser elaborado na forma de um painel, medindo 0,90m de largura por 

1,20m de altura. Deverá conter as informações contidas no resumo, de forma que possa 

ser lido a 1,0 m de distância. Deverá conter, ainda, endereço para contato com os 

autores. 

4. Será entregue apenas um certificado por resumo apresentado. Para o recebimento do 

certificado relativo ao resumo será obrigatória a exposição do pôster pelo autor 

apresentador na data e horário estabelecidos. 

NÃO SERÃO ENTREGUES CERTIFICADOS A RESUMOS CUJO 

APRESENTADOR NÃO COMPARECEU AO EVENTO. 

 


