REGULAMENTO EDITORIAL E NORMAS DE ESTILO
DA REVISTA CIÊNCIA VETERINÁRIA NOS TRÓPICOS
REGULAMENTO EDITORIAL
Uma das missões do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de
Pernambuco (CRMV-PE) é promover a comunicação e a colaboração entre
indivíduos e organizações que se dedicam ao ensino, investigação ou divulgação
de conceitos relacionados à Ciência Veterinária.
A Revista Ciência Veterinária nos Trópicos (RCVT) é o mecanismo para
cumprir esse objetivo, publicando artigos científicos enfocando,
prioritariamente, assuntos voltados para os quatro eixo da formação dos médicos
veterinários (clínica médica, cirurgia, saúde animal, saúde pública, reprodução e
produção animal) e do zootecnistas (produção vegetal e animal, nutrição animal
e melhoramento animal) e distribuindo-os entre os investigadores, instituições
interessadas e profissionais da área.
São aceitos para publicação trabalhos originais de interesse na área de Ciência
Veterinária, ainda não publicados, nem encaminhados à outra revista para o
mesmo fim.
Os trabalhos devem ser submetidos de forma eletrônica, diretamente para o email
da revista (rcvtropicos@gmail.com) juntamente com a ficha de inscrição (aba
inscrição do trabalho). Também o responsável deve indicar no texto o número do
protocolo obtido junto ao comité de pesquisa com animais referente ao seu
trabalho. O comité de editores poderá solicitar uma cópia do documento da
comissão de ética na pesquisa com animais caso seja necessário.
As opiniões que se expressem nos artigos publicados na revista representam
aquelas de seu(s) autor(s) e não necessariamente refletem as da(s)
instituição(ões) donde trabalha(m), as do CRMV-PE, ou as do Editor e do corpo
editorial.
Detalhes para a submissão
No momento a RCVT estará aceitando as submissões em Português e Inglês, e os
detalhes abaixo referem-se as submissões iniciais para avaliação do comitê
editorial, mas que servirão para a formatação final do artigo ou outra forma de
redação.
1- Título em português: Times New Roman 12, caixa alta, centralizado e em negrito, com
espaçamento de 1,5;
2 - Resumo e Palavras-chave: Times New Roman 12, espaço 1,5, justificado, com um
máximo de 400 palavras. No máximo 6 palavras chave;

3 - Título em inglês: Times New Roman 12, caixa alta, centralizado e em negrito, com
espaçamento de 1,5 em inglês britânico,;
4 - Abstract e Key-words: Deve estar em inglês britânico; Times New Roman 12, espaço
1,5, justificado, com um máximo de 300 palavras. No máximo 6 palavras chave;
5 - Introdução: Times new Roman 12, justificado, espaçamento 1,5; Não dever possuir mais
de 3.000 caracteres com os espaços e deve ser conciso, indicando claramente o(s)
objetivo(s) e a justificativa do trabalho;
6 - Material e Métodos: Fonte Times new Roman 12, justificado, espaçamento 1,5. Deve
incluir o número do protocolo da CEUA referente a autorização da pesquisa com animais;
7 - Resultados: Times new Roman 12, justificado, espaçamento 1,5; As tabelas (título
superior) e figuras/gráficos (título inferior) devem ser apresentadas juntamente com os
resultados.
8 - Discussão: Times new Roman 12, justificado, espaçamento 1,5;
Os resultados e discussão podem estar combinados quando necessário;
11- Conclusões: Times new Roman 12, justificado, espaçamento 1,5. Deve refletir a
conclusão com base nos objetivos;
12 - Agradecimentos e fontes de financiamentos: Times new Roman 12, justificado,
espaçamento 1,5;
13 - Referências: Usar fonte Times New Roman 11, espaço 1,5 entre linhas. As referências
devem seguir ordem em que aparecem no texto. No texto as referências devem ser
apresentadas com caixa alta quando entre parênteses.
*****As margens de todo o texto devem ser de 2,0 cm.
Tipos de Artigos
Todos os artigos que se publiquem na revista Ciência Veterinária nos Trópicos deverão
cumprir com os requisitos de uma das seis categorias seguintes: Artigo de Revisão (por
convite), Artigo Científico, Comunicação, Educação Continuada, Relato de Caso e Nota
Prévia, estando o número de páginas de cada categoria limitado a 15 (quinze), 15 (quinze), 5
(cinco), 10 (dez), 8 (oito) e 8 (oito) respectivamente, em espaço 1,5 e margens de 2,0cm,
incluindo tabelas e figuras. O resumo e o “abstract” deverão possuir no máximo 300
palavras cada um deles.
Artigo de Revisão. Refere-se a artigos de revisão científica da literatura sobre
temas atuais e ou emergentes, escritos por especialista(s), por solicitação do
Corpo Editorial da Revista. Os manuscritos que se submetam para ser
considerado para publicação estarão sujeitos às mesmas normas e políticas de
revisão que os manuscritos de artigos científicos. A revisão deve ser a mais
atualizada possível. Quando o original exceder a 15 páginas, a publicação será
condicionada ao consentimento do corpo editorial. O número de referências
bibliográficas não pode exceder a 30 (trinta) citações, evitando utilizar citações
de livros e teses/dissertações ou matérias na internete.

Artigo Científico. Esse é artigo emanado de investigação original e que não haja
sido previamente publicado, em forma parcial ou total, em outra revista
científica. A apresentação da informação em reuniões científicas ou seminários

técnicos sob a forma de resumo (expandido ou não), não impede que seja
submetido para publicação na Revista, exceto quanto o artigo completo apareça
nas memórias das reuniões. O número de referências bibliográficas não pode
exceder a 30 (trinta) citações, evitando utilizar citações de livros e
teses/dissertações ou matérias na internete.
Comunicação. Esta é um relato breve sobre resultados de pesquisa em andamento,
que sejam relevantes e que mereçam rápida divulgação, escrito sem distinção
dos elementos do artigo científico, embora seguindo a mesma ordem. O número
de referências bibliográficas não pode exceder a 20 (vinte) citações, evitando
utilizar citações de livros e teses/dissertações ou matérias na internete.
Educação Continuada. Compreende artigo de divulgação sobre assunto atual de
interesse para o exercício da prática veterinária, previamente definido pelo corpo
editorial. O número de referências bibliográficas não pode exceder a 25 (vinte e
cinco) citações, evitando utilizar citações de livros e teses/dissertações ou
matérias na internete.
Relato de Caso. Contempla principalmente a área médico-veterinária, em que o
resultado é anterior ao interesse de sua divulgação ou a ocorrência dos resultados
apresentados não é planejada. O número de referências bibliográficas não pode
exceder a 20 (vinte) citações, evitando utilizar citações de livros e
teses/dissertações ou matérias na internete..
Nota Prévia. Constitui a forma de informar à comunidade científica acerca de
algum novo método, técnica ou procedimento que requer publicação rápida para
garantir a originalidade ou autoria e que seja considerado de interesse para os
leitores da Revista. Quando possível, a nota prévia deve incluir uma comparação
entre os resultados obtidos com o novo método com aqueles conseguidos com
outros métodos já estabelecidos, incluindo as provas estatísticas apropriadas e as
vantagens e desvantagens de utilizar dito procedimento. O número de referências
bibliográficas não pode exceder a 20 (vinte) citações, evitando utilizar citações
de livros e teses/dissertações ou matérias na internete.

Processo de Revisão
O manuscrito que seja submetido para publicação na Revista será julgado
previamente pelo seu corpo editorial. Após esse julgamento prévio, o manuscrito
poderá ser: a) Recusado para publicação; b) Devolvido ao autor indicado para
correspondência assinalado com asterisco (*) para que sejam consideradas as
observações indicadas e, posteriormente (num prazo de 15 dias), encaminhado à
Revista para ser reavaliado pelo corpo editorial.
Após essa reavaliação, o trabalho poderá ser Recusado para Publicação ou ser
encaminhado a dois membros do Comitê Ad Hoc para avaliação; c)
Encaminhado a dois membros do Comitê Ad Hoc para avaliação, sendo a

decisão de cada membro encaminhada ao autor indicado para correspondência.
Os consultores serão escolhidos pelo Editor, de acordo com o conhecimento
científico particular dentre de seus campos de especialização e não poderão ser
da(s) mesma(s) instituição(ões) à(s) qual(is) pertence(m) o(s) autor(es). Os
consultores deverão manter a confidencialidade da informação apresentada no
manuscrito e informar ao Editor seu veredicto, conforme o item conclusão do
parecerista, constante na Ficha de Avaliação.

Os consultores devem atuar de forma objetiva, ética e submeter suas opiniões
por escrito ao Editor, dentro do prazo de 30 (trinta) dias de recebido o
manuscrito para análise. O Editor informará ao autor para correspondência
acerca do resultado da revisão e incluirá os comentários e opiniões dos revisores.
Caso o trabalho tenha sido aceito com correções, o autor tem um prazo de 30
(trinta) dias para devolver ao Editor o manuscrito com as modificações
assinaladas pelos revisores/consultores. Quando o trabalho FOR RECUSADO, o
mesmo será devolvido ao autor para correspondência contendo apenas os
motivos apontados pelo(s) Consultor(res) para a RECUSA, sem direito a apelar
ao Editor.
Em geral, existem cinco razões principais que impedem a aceitação de um
trabalho pela Revista:
1) O manuscrito enviado como um determinado tipo de artigo, não está de
acordo com os padrões de qualidade da Revista, seja porque a investigação não
está completa (apresentam-se dados parciais), a evidência que se apresenta não
respalda as conclusões ou porque o delineamento experimental e/ou a
metodologia empregada não foram adequados.
2) A investigação é uma repetição de outra(s) já realizada(s); é uma validação de
fatos estabelecidos ou não acrescenta nada novo ao conhecimento científico;
3) A investigação é de boa qualidade, em termos de delineamento experimental e
de conteúdo, porém cobre algum tema que não se relaciona diretamente com a
Ciência Veterinária nos Trópicos;
4) A redação do trabalho não segue adequadamente as instruções para os autores
dadas pela Revista;
5) O trabalho refere-se à temática específica da Medicina Veterinária, mas fere o
artigo 5o da Lei 5.517/68, que trata da competência exclusiva do médico
veterinário.
O lapso de tempo que transcorra entre o recebimento do manuscrito até sua
aceitação definitiva, dependerá da rapidez com que o autor para correspondência
faça as correções sugeridas e devolva o manuscrito ao Editor. Uma vez que o
manuscrito tenha sido aceito definitivamente, o Editor notificará o autor
responsável da publicação e fará todo o esforço possível para sua rápida
publicação, mas atendendo as regras de publicação da revista que é de 3
publicações anuais. Não haverá encargos financeiros pela publicação de artigos,
devendo pelo menos um dos autores ser Médico Veterinário inscrito em um
Conselho Regional de Medicina Veterinária. Em trabalhos, cuja temática seja

específica da Medicina Veterinária (Lei no 5.517/68, Artigo 5o), todos os
autores deverão ser Médicos Veterinários.
Devido as características da publicação eletrônica da RCVT, os autores não
receberão erratas já que poderão fazer cópias dos seus artigos diretamente na
página da RCVT. Não há custo para a importação do arquivo com o trabalho,
que esta no formato PDF.

