
 
 
 

SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE NEFROLOGIA E UROLOGIA 
VETERINÁRIAS – SINUV 2022 - VERSÃO IBERO-AMERICANA  

 
 

DIRETRIZES PARA PUBLICAÇÃO  
 
 
O Simpósio Internacional de Nefrologia e Urologia Veterinárias – SINUV 2022 - Versão 
Ibero-Americana oferece a possibilidade de publicação nas modalidades de resumo e 
trabalho completo em evento internacional, que serão apresentados sob a forma de 
pôster digitalizado, durante o evento, conforme normas apresentadas a seguir. 
 
TIPOS DE TRABALHOS ACEITOS PARA PUBLICAÇÃO:  
 

1. Artigos científicos 
 

2. Relato de caso, ou série de casos: É o relato de caso(s), anterior ao interesse da 
divulgação de um trabalho experimental ou fruto da experiência de um caso 
isolado com características científicas.  

 
1. PRAZO PARA ENVIO 

 
Os resumos ou artigos completos deverão ser enviados até o dia 01 de outubro de 2022 
através do e-mail trabalhossinuv2022@gmail.com não sendo aceitos envios depois desta 
data. 
 
Será enviado aviso de recebimento do e-mail, pela comissão organizadora, para o autor 
responsável. Cada autor poderá ser responsável por até 3 (três) resumos e/ou 1 (um) artigo 
completo e, pelo menos um dos autores, deverá estar inscrito previamente no Simpósio 
Internacional de Nefrologia e Urologia Veterinárias – SINUV 2022 - Versão Ibero-
Americana. 
 
 
2. NORMAS DO RESUMO 

 
O resumo deverá ser original e inédito e escrito conforme as normas apresentadas a seguir. 
 
a. O texto deverá ser redigido em português, respeitando-se a nomenclatura técnico-
científica utilizada na medicina veterinária. 
b. O tamanho máximo do resumo é de 250 palavras e o texto deve ter o conteúdo: 
Introdução, objetivo, casuística ou metodologia, resultados, discussão e conclusão. 
 



 
 
 
c. O trabalho deve ser enviado em arquivo Word (.doc /.docx) e respeitar as seguintes 
regras de formatação: 
Margens: superior 2,5cm/inferior 2,5cm/direita 3cm/esquerda 3,0cm. 
Título: letras maiúsculas, fonte Times New Roman, tamanho 12, negrito, centralizado. 
Autores: fonte Times New Roman, tamanho 11, centralizado. Sugere-se abreviar os 
nomes dos autores (conforme modelo). 
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). Deve 
ser subdividido em introdução, objetivo, metodologia, resultados e discussão, conclusão, 
que devem ser destacados em negrito (vide modelo).  
Palavras-chave: mínimo 3 e máximo 5, fonte Times New Roman, negrito, tamanho 11. 
Apoio financeiro (quando houver): fonte Times New Roman, tamanho 11. 
Referências: não inserir referências 
 
d. Apenas serão considerados os resumos diretamente relacionados à área de nefrologia 
e urologia. Não serão aceitos trabalhos de revisão bibliográfica. 
e. Cada resumo poderá ter, no máximo, 10 (dez) 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 Internacional de Nefrologia e 
Urologia Veterinárias - Versão Ibero-Americana se reserva ao direito de recusar resumos 
que considerar, a seu exclusivo critério, inapropriados, incompletos ou tendenciosos. 
i. Quando pertinente inserir os dados da aprovação do Comitê de Ética Institucional 
(CEUA). 
 
 
3. SUBMISSÃO DOS RESUMOS 

 
Os resumos devem ser submetidos através do e-mail trabalhossinuv2022@gmail.com.  
Escrever no título do e-mail – Resumo SINUV 2022 – Nome do autor responsável – 
título do resumo. 
 
Anexar o arquivo em Word no corpo do e-mail.  
 
Para efetuar a submissão do resumo, ao menos um autor deve estar inscrito no 
Evento. 
 
 
 
 



 
 
 
4. AVALIAÇÃO DOS RESUMOS 

 
Os resumos serão analisados pela Comissão Científica do Simpósio Internacional de 
Nefrologia e Urologia Veterinárias – SINUV 2022 – Versão Ibero-Americana. 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 sem relevância científica. 
 
 
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 cinco melhores resumos receberão uma premiação de honra ao mérito que será 
divulgada ao final do Simpósio Internacional. 
 
 
7. MODELO DO RESUMO 
 
O modelo do resumo poderá ser acessado no documento anexo. 
 
 
8. NORMAS DA PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS COMPLETOS  
 
O trabalho completo deverá ser original, inédito e escrito conforme as normas 
apresentadas a seguir. 
 
a. O texto deverá ser redigido em português, respeitando-se a nomenclatura técnico-
científica utilizadas na medicina veterinária. 
b. Tamanho máximo de 5 páginas, subdividido em: título, autores, instituição, e-mail, 
resumo, palavras chave, introdução, objetivo, casuística ou metodologia, resultados, 
discussão, conclusão e referências. 
c. O trabalho deve ser enviado em arquivo Word (.doc /.docx) e respeitar as seguintes 
regras de formatação: 
Margens: superior 2,5cm/inferior 2,5cm/direita 3cm/esquerda 3,0cm. 
Título: letras maiúsculas, fonte Times New Roman, tamanho 14, negrito, centralizado. 
Autores: fonte Times New Roman, tamanho 11, centralizado. Sugere-se abreviar os 
nomes dos autores (conforme modelo). 



 
Instituições: fonte Times New Roman, tamanho 11, centralizado. 
E-mail: autor responsável. 
 
Artigo:  
Resumo: fonte Times New Roman, tamanho 10, justificado, espaçamento simples entre 
as linhas, máximo de 100 palavras totais.  
Palavras-chave: mínimo 3 e máximo 5, fonte Times New Roman, tamanho 10, a esquerda. 
Introdução, objetivo, casuística ou metodologia, resultados, discussão, conclusões e 
referências: inserir de forma objetiva os dados necessários para descrição do trabalho em 
duas colunas (modelo). 
Referências: fonte Times New Roman, tamanho 12, justificado, espaçamento simples 
entre as linhas, máximo de 100 palavras totais. 
Apoio financeiro (quando houver): fonte Times New Roman, tamanho 11. 
 
d. Apenas serão considerados os trabalhos diretamente relacionados à área de nefrologia 
e urologia. Não serão aceitos trabalhos de revisão bibliográfica. 
e. Cada artigo poderá ter, no máximo, 10 (dez) autores. 
f. Recomendamos conferir cuidadosamente todo o conteúdo da publicação, inclusive os 
dados para contato com o autor responsável. 
g. A Comissão Julgadora e Organizadora do Simpósio Internacional de Nefrologia e 
Urologia Veterinárias – SINUV 2022 - Versão Ibero-Americana se reserva o direito de 
recusar artigos que considerar, a seu exclusivo critério, inapropriados, incompletos ou 
tendenciosos. 
i. Quando pertinente inserir os dados da aprovação do Comitê de Ética Institucional 
(CEUA). 
 
9. SUBMISSÃO DOS TRABALHOS COMPLETOS 
 
Os trabalhos completos devem ser submetidos através do e-mail 
trabalhossinuv2022@gmail.com.  
 
Escrever no título do e-mail – Trabalho completo SINUV 2022 – Nome do autor 
responsável – título do artigo. 
 
Anexar o arquivo em Word no corpo do e-mail.  
 
Para efetuar a submissão do trabalho, ao menos um autor deve estar inscrito no 
Evento. 
 
10. AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS COMPLETOS 
 
a) Os trabalhos completos serão analisados pela Comissão Científica do Simpósio 
Internacional de Nefrologia e Urologia Veterinárias – SINUV 2022 - Versão Ibero-
Americana. 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 
trabalhos completos que considerar a seu exclusivo critério, inapropriados, incompletos 
ou sem relevância científica. 
b) Trabalhos fora das normas aqui apresentadas serão imediatamente recusados. 
c) Os trabalhos completos poderão ser rejeitados, aceito com correções ou aceito sem 
correções. Uma vez aprovado o trabalho pelos relatores do Comitê Científico, o(s) 
autor(es) serão comunicados. No decurso do julgamento poderão ser solicitadas pequenas 
modificações ou alterações que, sendo atendidas, tornarão possível a aprovação da 
publicação. 
d) Os casos omissos serão decididos pela Comissão Científica. 
 
 
11. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS COMPLETOS APROVADOS DURANTE O 
EVENTO.  
 
a) Os trabalhos serão apresentados na plataforma online na área específica do evento. 
b) Os autores devem confeccionar um arquivo pdf em uma folha única A4, que represente 
o resumo do trabalho, com todos os elementos (título, autores, resumo, palavras chave, 
abstract, key worlds, introdução, etc), de acordo com a categoria de seu trabalho.  
c) O texto deverá conter, de forma resumida, as mesmas informações do trabalho 
completo ou do resumo. Recomenda-se utilizar fotografias, gráficos e figuras, que 
facilitem comunicação visual; 
 
 
12. PUBLICAÇÃO DOS ARTIGOS 
 
Todos os trabalhos completos aprovados serão publicados no site do CBNUV e poderão 
ser acessados na área do associado.  
 
 
13. PREMIAÇÕES 
 
Os dois melhores trabalhos completos receberão uma premiação de honra ao mérito que 
será divulgada ao final do Simpósio Internacional. 
 
 
14. MODELO DO TRABALHO COMPLETO 
 
O modelo do trabalho completo poderá ser acessado no documento anexo 


