
NORMAS PARA PREPARAÇÃO DE RESUMOS CIENTÍFICOS 
 

1. Resumos de trabalhos originais serão aceitos para apresentação durante o VIII 

Congresso NEUROLATINVET. Serão aceitos artigos de pesquisa, estudos prospectivos 

ou retrospectivos, séries de casos e casos clínicos interessantes, que devem expor 

tópicos da neurologia veterinária, em suas diversas subáreas. Por se tratarem de 

trabalhos originais, não serão aceitos os já apresentados ou publicados anteriormente. 

2. Todos os resumos submetidos serão avaliados por uma Comissão Científica que, além 

de aceitar ou rejeitar, poderá indicar correções antes da sua aceitação final. Em todos 

os casos, o autor será notificado da aceitação ou rejeição, no prazo de 3 semanas a 

partir do recebimento. Os resumos aceitos serão publicados nos anais do VIII 

Congresso NEUROLATINVET, como suplemento digital da Revista Argentina de 

Neurologia Veterinária (https://neurovetargentina.com.ar/revista.php). 

3. A Comissão Científica selecionará os resumos mais interessantes para serem 

apresentados oralmente, durante o evento em uma sala virtual. Por fim, serão 

selecionados os três melhores, e seus autores serão homenageados com um certificado 

e uma inscrição para o próximo congresso. Os autores para correspondência escolhidos 

para a apresentação oral serão comunicados via e-mail pela Comissão Científica com 

todos os detalhes pertinentes. 

4. Todos os resumos deverão ser redigidos no idioma original (inglês, português, etc.) E 

em espanhol e serão enviados à Comissão Científica do VIII Congresso 

NEUROLATINVET, em anexo, para o endereço eletrônico cientifico@neurolatinvet.net, 

até 31 de agosto 2021. 

5. Cada resumo deve ter no máximo 6 autores. O autor para correspondência deve 

obrigatoriamente estar previamente inscrito no congresso e pode apresentar até 2 

trabalhos. Não há limite de artigos para coautores. A apresentação oral ficará a cargo 

do autor para correspondência, caso seu resumo seja um dos selecionados. 

6. O título do “assunto” do e-mail deve incluir: “VIII Congresso NEUROLATINVET - 

Sobrenome do autor para correspondência”; No corpo da mensagem, cada resumo 

deve incluir: 1) Título do trabalho; 2) Autores; 3) Autor para correspondência com 

sobrenome, nome e e-mail. O autor para correspondência deve anexar comprovante de 

inscrição ao evento. 

7. Os resumos devem ser redigidos em formato Word, obedecendo às seguintes regras: 

O título do trabalho será redigido centralizado, em negrito e em MAIÚSCULAS, com 

fonte Arial 11 pontos. Na linha seguinte, serão inseridos os sobrenomes e iniciais dos 

autores, sem titulação (ex: Rodríguez MN, López RS & Méndez AF), com fonte Arial 11, 

centralizado. O autor para correspondência deve ser sublinhado. Na linha seguinte, em 



fonte Arial 10, centralizado, serão informados o local de trabalho, cidade / estado / país 

e endereço de e-mail do autor para correspondência. 

8. O corpo do resumo deve ser redigido em fonte Arial 10, espaçamento simples, sem 

recuos, sem sublinhado e justificado, iniciando cada seção em um novo parágrafo. 

Nomes científicos e texto em latim devem estar em itálico. Em nenhum caso deve 

exceder 1 (uma) página de comprimento (tipo A4), com todas as margens de 2cm. 

9. Os artigos de pesquisa devem incluir as seguintes seções: 1. Introdução (incluindo os 

objetivos do estudo). 2. Materiais e métodos, incluindo o método estatístico utilizado. 3. 

Resultados. 4. Discussão e / ou conclusões. 5. Referências (não mais do que 3). 

10. Os casos clínicos devem consistir em: 1. Introdução. 2. Revisão do (s) animal (is). 3. 

Exame clínico e métodos complementares realizados. 4. Resultados. 5. Discussão e / 

ou conclusões. 6. Referências (não mais do que 3). 

11. Veja o exemplo disponível de um resumo formatado nas regras. Os resumos que não 

atenderem aos critérios mencionados serão rejeitados, sem necessidade de 

encaminhamento à Comissão Científica. 

12. O fato de submeter um resumo implica a aceitação destas regras. Uma vez que os 

resumos serão recebidos somente por e-mail e, consequentemente, os autores que 

aparecem em cada trabalho não terão que enviar uma cópia impressa e assinada, o 

autor para correspondência de cada trabalho será responsável por ter a aprovação de 

cada autor para apresentar o trabalho no VIII Congresso NEUROLATINVET. Qualquer 

reclamação dos demais autores quanto à apresentação do trabalho será da exclusiva 

responsabilidade do autor para correspondência. Aqueles que submeterem um trabalho 

ao VIII Congresso NEUROLATINVET receberão um e-mail confirmando o recebimento 

e após a avaliação um e-mail de aceitação ou rejeição do mesmo. 

13. Para qualquer esclarecimento, entre em contato: info@neurolatinvet.net  


