
V CONGRESSO BRASILEIRO E II CONGRESSO LATINO-AMERICANDO DE 

BIOÉTICA E DIREITOS DOS ANIMAIS 

EDITAL DE CHAMADA DE TRABALHOS 

 

Este edital versa sobre o envio de trabalhos para o V Congresso Brasileiro e II 

Congresso Latinoamericano de Bioética e Direitos dos Animais, a fim de serem 

selecionados para apresentação e de serem publicados nos Anais do evento. 

As apresentações ocorrerão durante os Grupos de Trabalho, marcados para o dia 

04 de Setembro, das 13:30 às 17:00h, nas dependências da Universidade Federal de 

Sergipe.  

 Os trabalhos serão selecionados pelo Comitê Científico juntamente com os 

coordenadores dos Grupos de Trabalho do referido congresso, conforme os objetivos e 

o projeto geral do evento. 

 

REGRAS PARA APRESENTAÇÂO DOS TRABALHOS: 

1. Os artigos deverão ser enviados para o correio eletrônico: cbda2019@gmail.com. 

Não sendo aceitas propostas enviadas a qualquer outro endereço. 

2. A organização do congresso irá confirmar o recebimento dos artigos via site do 

evento. 

3. Podem ser enviados artigos individuais ou coletivos (por exemplo, institucionais), 

cabendo à organização do evento selecionar uns e outros em proporções aproximadas. 

4. Os artigos enviados devem vincular-se a teoria animalista. 

5. Admitem-se abordagens interdisciplinares, de caráter conceitual, empírico, ou prático 

(aplicado), tais como análise de experiências, estudos de casos, etc. 

6. Os trabalhos devem ser apresentados em versão definitiva, não sendo aceitas 

correções posteriores à remessa. 

7. Só será permitida a inscrição de até dois trabalhos, como autor principal ou coautor. 

8. Não há limite de autores por trabalho. 

9. Os  artigos devem ser elaborados no formato definido no Anexo I deste Edital. 

10. Os artigos que não respeitarem as normas de submissão do presente Edital e Anexo 

serão desconsiderados pelo Comitê Científico. 

11. O processo de submissão de trabalhos observará o seguinte cronograma: 



11. 1 até 23 de agosto: envio dos trabalhos 

11.2 até 30 de agosto: divulgação dos trabalhos selecionados para apresentação, na 

página eletrônica oficial do Congresso. 

12. Todos os autores e co-autores dos trabalhos selecionados para apresentação devem 

estar regularmente inscritos no congresso, sem isenção da respectiva taxa de inscrição 

os autores e co-autores daqueles que venham a ser selecionados para apresentação. 

13. Eventuais casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do 

Congresso, que também poderá esclarecer eventuais dúvidas dos interessados, podendo 

ser contatada por meio do endereço eletrônico: cbda2019@gmail.com. 

Anexo I - Diretrizes formais para apresentação de trabalhos 

I. Idiomas: Serão aceitos artigos nos idiomas Português e Espanhol. 

II. Tipo de arquivo: Doc 

III. Configuração das páginas: 

a) Tamanho do papel: A4 (29,7cm x 21 cm) 

b) Margem superior: 3 cm 

c) Margem inferior: 2 cm 

d) Margem esquerda: 3 cm 

e) Margem direita: 2 cm 

 

IV. Os capítulos, títulos e subtítulos deverão ser ordenados segundo os seguintes 

critérios: 

a) Título : Arial, tamanho 14, normal, negrito. 

b) Subtítulo: Arial, tamanho 12, normal, negrito. 

c) Sub-Subtítulo: Arial, tamanho 12, itálico, negrito 

 

V. Configuração dos textos: 

a) Fonte Arial, tamanho 11, parágrafo justificado 

b) Espaçamento entre caracteres e palavras: simples 

c) Espaçamento entre linhas: 1,5 cm 

d) Os artigos devem ter o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 15 (vinte) páginas, 

incluindo ilustrações, bibliografia e notas de final de texto. 

e) Os artigos devem conter o título do trabalho, e a identificação do(s) autor(es)e sua(s) 

respectiva(s) vinculação(ões) institucional(is). 

VI. Conteúdo da primeira página: 



a) Título do trabalho, com todas as palavras principais iniciando em maiúsculas, e o 

nome dos autores abaixo (centralizado). 

VII. Regras para as referências bibliográficas: 

a) As referências bibliográficas devem seguir obrigatoriamente as normas estabelecidas 

pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

b) Para citações no corpo de texto, deverá ser utilizado o sistema autor-data. Ex: 

(FELIPE, 2018, p. 58). 

VIII. Observações finais: 

a) As ilustrações, tabelas e gráficos vinculados ao Word, deverão ter fonte Arial, 

tamanho10. 

b) As ilustrações deverão ser salvas em .JPG e inseridas no texto. 

c) Para não sobrecarregar o arquivo recomenda-se que gráficos, figuras, fotos e qualquer 

arquivo gráfico estejam inseridos no texto em padrão .JPG e resolução até 96 dpi. 

d) O arquivo não deverá exceder a 3MB 
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