REVISTA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM MEDICINA VETERINÁRIA E
ZOOTECNIA
Normas para publicação
01. Formato
As colaborações enviadas à Revista de Educação Continuada em Medicina
Veterinária e Zootecnia na forma de artigos, pesquisas, nota prévia,
comentários, atualizações bibliográficas, relatos de casos, notícias e
informações de interesse para a classe médica veterinária e de zootécnicos
devem ser elaboradas utilizando softwares padrão IBM/PC (textos em Word).
Arquivos que excederem a 1 MB deverão ser enviados zipados (Win Zip ou
WinRAR).
02. Categorias
Revisão: Os Artigos de Revisão tem estrutura livre, de acordo com os objetivos
do(s) autor(es) e da Revista e deve apresentar avaliações críticas
sistematizadas da literatura sobre determinado assunto. De preferência, a
estrutura deve contemplar resumo, introdução e objetivos, as fontes
consultadas, os critérios adotados, a síntese dos dados, conclusões e
comentários.
Técnico: Contribuição destinada a divulgar o estado da arte e da ciência em
assuntos técnico-científicos que envolvam a Medicina Veterinária e Zootecnia.
Trata-se de abordagem contemplando informações com o objetivo da
educação continuada, uma vez que contribuições científicas com resultados de
pesquisas originais devem ser publicadas em revistas especializadas e com
corpo e perfil editorial específico. A estrutura é livre, devendo conter o resumo,
introdução, objetivos e referências.
Relato de Caso: Serão aceitos para publicação os relatos que atenderem os
objetivos da educação continuada nas áreas da Medicina Veterinária e da
Zootecnia. A estrutura deverá contemplar introdução, descrição do caso,
discussão, conclusões e referências.
Ensaio: Estudos teóricos de determinados temas apresentados sob enfoque
próprio do(s) autor(es).
03. O Artigo
Os artigos devem conter título, resumo e palavras-chave no idioma original do
texto do artigo e no idioma em inglês, quando este não for o idioma original.
A pesquisa que fizer referência a estudos feitos com animais, deve,
obrigatoriamente, incluir o número do processo e/ou autorização da Comissão

de Ética no Uso de Animais (CEUA), exceto nos casos de procedimentos
clínicos e zootécnicos.
Os autores deverão enviar o(s) Termo(s) de Consentimento para artigos que
relatem informações colhidas por meio da aplicação de questionários.
4.Fonte
Com a finalidade de tornar mais ágil o processo de diagramação da Revista,
solicitamos aos colaboradores que digitem seus trabalhos em caixa alta e baixa
(letras maiúsculas e minúsculas), evitando títulos e/ou intertítulos totalmente
em letras maiúsculas. O tipo da fonte pode ser Times New Roman, ou similar,
no tamanho 12.
5. Laudas
Os gráficos, figuras e ilustrações devem fazer parte do corpo do texto e o
tamanho total do trabalho deve ficar entre 6 e 9 laudas (aproximadamente nove
páginas em fonte Times New Roman 12, com espaço duplo e margens 2,5 cm).
No caso dos Artigos de Revisão, em casos excepcionais, o tamanho total do
trabalho poderá ser superior a nove páginas.
6. Imagens
Para a garantia da qualidade da impressão, são indispensáveis o envio, em
separado, das fotografias e originais das ilustrações a traço em alta definição
(no mínimo 90 dpis), em formato jpeg. Imagens digitalizadas deverão ser
enviadas mantendo a resolução dos arquivos em, no mínimo, 300 pontos por
polegada (300 dpi).
7. Informações do(s) Autor(es)
Os artigos devem conter a especificação completa das instâncias a qual estão
afiliados cada um dos autores. Cada instância é identificada por nomes de até
três níveis hierárquicos institucionais ou programáticos e pela cidade, estado e
país em que está localizada.
Quando um autor é afiliado a mais de uma instância, cada afiliação deve ser
identificada separadamente. Quando dois ou mais autores estão afiliados à
mesma instância, a identificação é feita uma única vez.
Recomenda-se que as unidades hierárquicas sejam apresentadas em ordem
decrescente, por exemplo: universidade, faculdade e departamento. Os nomes
das instituições e programas deverão ser apresentados, preferencialmente, por
extenso e na língua original da instituição ou na versão em inglês, quando a
escrita não é latina. Não incluir titulações ou mini currículos.
O primeiro autor deverá fornecer o seu endereço completo (rua, nº, bairro,
CEP, cidade, Estado, País, telefone e e-mail), sendo que este último será o
canal oficial para correspondência entre autores e leitores.

8. Referências
As referências bibliográficas devem obedecer às normas técnicas da ABNTNBR-6023 e as citações conforme NBR 10520, sistema autor-data.
9. E-mail para envio
Os trabalhos deverão ser encaminhados exclusivamente on-line para:
comunicacao@crmvsp.gov.br.
10. Processo de admissão e andamento
O processo inicia-se com a submissão voluntária de pedido de avaliação por
parte do(s) autor(es), por meio do envio do arquivo em formato doc. e das
imagens referentes por e-mail. O autor receberá uma mensagem de
confirmação de recebimento no prazo de dez dias úteis. Caso isso não ocorra,
deve-se entrar em contato com a Assessoria de Comunicação do CRMV-SP
pelo telefone (11) 5908-4772.
O material enviado seguirá as seguintes etapas de avaliação: pré-avaliação do
trabalho pelo editor do periódico, envio para o Corpo Editorial da Revista (no
mínimo três) e devolutiva do artigo aos autores com as considerações dos
revisores (caso haja). Se aprovado, será enviado ao primeiro autor declaração
de aceite, via e-mail.
Os artigos serão publicados conforme ordem cronológica de chegada à
Redação. Os autores serão comunicados sobre eventuais sugestões e
recomendações oferecidas pelos revisores. O processo de revisão poderá
ocorrer em até três meses. Se os autores precisarem apresentar uma nova
versão do artigo, conforme as orientações dos revisores, o processo de
admissão e revisão inicia-se novamente.
11. Direitos
As matérias enviadas para publicação não serão retribuídas financeiramente
aos autores, os quais continuarão de posse dos direitos autorais referentes às
mesmas. Parte ou resumo das pesquisas publicadas nesta Revista, enviadas a
outros periódicos, deverão assinalar obrigatoriamente a fonte original.
Quaisquer dúvidas deverão ser imediatamente comunicadas à redação pelo email: comunicacao@crmvsp.gov.br.

