NORMAS PARA TRABALHOS CIENTÍFICOS DA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL EM
BEM ESTAR ANIMAL - CIBEA

ORIENTAÇÕES GERAIS
Os trabalhos científicos podem ser enviados, seguindo alguns determinados
preceitos básicos, tais como seguem abaixo:
 DATA FINAL PARA ENVIO: até as 23:59 hs de 22/07/2016;
 DATA FINAL PARA OS RESULTADOS: até as 23:59 hs de 05/08/2016, sendo
que o resultado será enviado por e-mail para o autor de contato do trabalho
enviado;
 Não haverá limite de trabalhos apresentados por autores;
 Não haverá limite de coautores por resumos;
 Pelo menos 01 (um) dos autores do trabalho deve estar inscrito na Conferência
para a aprovação final do trabalho;
 Após a avaliação pela Comissão Científica o trabalho poderá ser aceito
imediatamente ou aceito com considerações, neste caso, os autores farão as
correções indicadas e submeterão o trabalho que passará por nova avaliação,
podendo ser aceito ou negado definitivamente;
 Os trabalhos serão apresentados na forma de pôster durante a Conferência
Internacional em Bem Estar Animal;
ÁREAS DE ESTUDO
Os trabalhos científicos enviados para a Mostra Científica em Bem Estar Animal,
da Conferência Internacional em Bem Estar Animal, poderão ser nas áreas de estudos
em BEA;
 Bem Estar em animais de produção;
 Bem Estar em animais de companhia;
 Bem Estar em experimentação animal;
 Bem Estar em animais silvestres, selvagens e/ou exóticos;
 Bem Estar em clínica e cirurgia animal;
 Legislação em Bem Estar Animal;
 Etologia e Comportamento Animal;
 Qualidade de produto de origem Animal a partir do BEA;

 Docência em Bem Estar Animal;
TIPOS DE TRABALHOS
 Dados experimentais (preliminares ou finais);
 Relatos de caso;
 Revisões bibliográficas;
NORMAS PARA CONFECÇÃO DOS RESUMOS
 TÍTULO: descrito em Arial 14, centralizado, caixa alta e negrito
 AUTORES E FILIAÇÃO: Autores 01 espaço simples abaixo do título, letra
Arial 12, centralizado, no sistema SOBRENOME, Nome. Filiação: em nota de
roda pé na primeira página, Arial 10, devendo constar Instituição de todos os
autores, e-mail para contato do autor de correspondência
 CORPO DO RESUMO: o trabalho deverá ser com fonte Arial 12, justificado,
espaço simples com recuo de 1,5 para o parágrafo. Mínimo 250 palavras e no
máximo 4500 caracteres, não sendo computados espaços e títulos de
subdivisões (Introdução, Metodologia, etc). Nos resumos não é permitida a
utilização de gráficos, tabelas ou imagens. Os resumos deverão ser
organizados de acordo com os tipos de trabalhos, da seguinte forma:
 Dados Experimentais: Introdução, Metodologia, Análise e Discussão de
Resultados e Conclusão ou Considerações finais;
 Relatos de caso: Introdução, Relato do Caso e Considerações Finais;
 Revisões Bibliográficas: Introdução, Revisão (sugere-se últimos 5 anos) e
Considerações finais
 PALAVRAS-CHAVE: de 3 a 5 palavras indexadoras. Se possível, não utilizar
palavras que estão no título;
 AGRADECIMENTOS: opcional, podendo descrever entidades e agências de
fomento que auxiliaram na execução de trabalhos;
 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: de 3 a 7 referências, sendo as principais
para a confecção do trabalho em questão;
NORMAS PARA CONFECÇÃO DE PÔSTER
 Dimensões: altura 110 cm, largura 90 cm
 O pôster deve constar todas as partes presentes no resumo (Título, Autores e
filiação, Corpo do Resumo, Agradecimentos e Referências Bibliográficas);

 Caso necessário o pôster pode conter Gráficos, Tabelas e Imagens, lembrando
que todos devem ser autoexplicativos;
 Fonte: deve-se primar por letras simples e que permitam a leitura do pôster a
uma distância média de 1,5 metros;
 Os Pôsteres devem ser colocados no local selecionado ao início do evento e
retirado apenas ao final do mesmo;
 A colocação, cuidado e retirado do pôster no local selecionado, é de inteira
responsabilidade dos autores do mesmo;
 A avaliação do pôster será feita por equipe determinada pela organização do
evento em horários previamente marcados no e-mail de resposta de aceite do
trabalho;
PREMIAÇÃO DE TRABALHOS
Ao final do evento serão premiados os 03 melhores trabalhos considerando o
conjunto Resumo/Pôster, sendo a premiação distribuída da seguinte forma:
 1º Lugar: premiação à ser definida;
 2º lugar: premiação à ser definida;
 3º lugar: premiação à ser definida;
Todos os demais trabalhos receberão certificado de participação, sendo o
certificado por trabalho, com o nome de todos os autores participantes.

