SIMPÓSIO CBNUV 2021 – Polêmicas na Nefrologia
DIRETRIZES PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS
1. PRAZOS PARA ENVIO
Os resumos deverão ser enviados até o dia 30 de maio de 2021 através do e-mail
simposio2021@cbnuv.com.br.
Não serão aceitos resumos após o prazo final. O aviso de recebimento do resumo será
enviado pela comissão organizadora por e-mail para o autor responsável pelo resumo.
Cada autor poderá ser responsável por até 2 trabalhos e pelo menos um dos autores deverá
estar inscrito previamente no SIMPÓSIO CBNUV 2021.
2. NORMAS DO RESUMO
O Resumo deverá ser original, inédito e enquadrado no escopo do SIMPÓSIO CBNUV
2021.
a. O texto deverá ser redigido em português, respeitando-se a nomenclatura técnicocientífica utilizadas na medicina veterinária.
b. O tamanho máximo do Resumo é de 250 palavras e devem ser distribuídos entre:
Introdução, objetivo, casuística ou metodologia, resultados, discussão e conclusões.
c. Somente serão aceitos para avaliação resumos enviados em arquivo Word (.doc /.docx),
respeitando as seguintes regras de formatação:
Título: letras maiúsculas, fonte Times New Roman, tamanho 12, negrito, centralizado.
Autores: fonte Times New Roman, tamanho 11, centralizado.
Instituições: fonte Times New Roman, tamanho 11, centralizado.
E-mail: autor responsável.
Resumo: fonte Times New Roman, tamanho 12, justificado, espaçamento simples entre
as linhas, máximo de 250 palavras totais, excluindo o título, autores e instituições.
Palavras-chave: mínimo 3 e máximo 5, fonte Times New Roman, tamanho 11.
Apoio financeiro (quando houver): fonte Times New Roman, tamanho 11.
Referências: não inserir referências
d. Apenas serão considerados os trabalhos diretamente relacionados à área de nefrologia
e urologia. Não serão aceitos trabalhos de revisão bibliográfica.
e. Cada resumo poderá ter, no máximo, 7 (sete) autores.
f. Recomendamos conferir cuidadosamente todo o conteúdo do resumo, inclusive os
dados para contato com o autor responsável.
g. A Comissão Julgadora e Organizadora do SIMPÓSIO CBNUV 2021 se reserva o
direito de recusar Resumos que considerar, a seu exclusivo critério, inapropriados,
incompletos ou tendenciosos.
i. Quando pertinente inserir os dados do Comitê de Ética Institucional (CEUA).
3. SUBMISSÃO DOS RESUMOS
Os resumos devem ser submetidos através do e-mail simposio2021@cbnuv.com.br.

Escrever no título do e-mail – Resumo Simpósio – Nome do autor.
Anexar o arquivo em Word no corpo do e-mail.
Para efetuar a submissão do trabalho, ao menos um autor deve estar inscrito no
Simpósio CBNUV 2021, e no texto da mensagem de e-mail este autor deverá estar
identificado.
4. AVALIAÇÃO DOS RESUMOS
Os trabalhos serão analisados pela Comissão Científica do SIMPÓSIO CBNUV 2021. A
comissão analisará os trabalhos com base em critérios de qualidade científica e redação,
sendo que, a Comissão Científica se reserva o direito de recusar Resumos que considerar
a seu exclusivo critério, inapropriados, incompletos ou tendenciosos.
5. PUBLICAÇÃO DOS RESUMOS
Todos os resumos aprovados serão publicados no site do CBNUV e poderão ser acessados
na área do associado.
6. PREMIAÇÕES
Os três melhores resumos receberão uma premiação de honra ao mérito que será
divulgada ao final do simpósio.

6. MODELO RESUMO
TÍTULO DO TRABALHO
Nome do autor¹*, Nome do autor¹, Nome do autor¹, Nome do autor¹, Nome do autor ¹
¹Faculdade xxxxx

*Email: autoresexemplos@hotmail.com
Deve ser descrita introdução, material e métodos, resultados principais, conclusão (250
palavras)
Palavra-chave: xxxx, xxxxx, xxxxxx

