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Associação Brasileira de Oncologia Veterinária

Editorial
Tradicionalmente editado nos
anos pares, excepcionalmente em 2016 o
ONCOVET dará lugar ao Encontro da
ABROVET, em sua
5ª edição, que ocorrerá na forma de précongresso, antecedendo o WVCC—
World Veterinary
Cancer Congress
2016, congresso

quisadores remeterem ao evento, projetos de Iniciação Científica e relatos de caso, não permitidos
pelas normas do
WVCC.

mundial de oncologia
veterinária, sediado
por nosso país.
Desta forma, a
ABROVET mantém o
brilho do ONCOVET,
maior evento da oncologia veterinária
brasileira e abre, por
meio do Encontro da
ABROVET, a oportunidade dos colegas
oncologistas e pes-

http://abrovet.org.br
Luiz Roberto Biondi
Editor

Encontro da ABROVET
O Encontro da
ABROVET nasceu com
o compromisso de trabalhar pelo desenvolvimento científico da Oncologia Veterinária Brasileira e aproximá-la à
rotina clínica. Desta forma, o evento tem a característica de congregar acadêmicos e pesquisadores que atuam
na pesquisa científica

envolvendo a oncologia
em todas as suas nuances, desde estudos epidemiológicos aos mais
sofisticados
estudos,
envolvendo técnicas diagnósticas ou terapêutica, percorrendo a ciência básica à aplicada.
Neste ano, teremos o V Encontro da
ABROVET, em Foz de
Iguaçu, antecedendo o

WVCC 2016.
Saiba mais sobre
o Encontro nas próximas
páginas e no site da
ABROVET:
www.abrovet.org.br
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Programação do Encontro!
Objetivando
congregar jovens pesquisadores e profissionais atuantes na área,
o
Encontro
em sua 5ª
edição, conta-

rá com a experiência da
Dra Alice Villalobos, medica veterinária pioneira nos estudos
sobre
qualidade de

vida, ética e
eutanasia no
paciente oncológico. Conheça seu trabalho
em:
http://
pawspice.com/about-

Gratuito para sócios da ABROVET

NOVA DATA PARA SUBMISSÃO!
Com o objetivo de compartilhar novas descobertas e aproximar a
pesquisa da rotina clínica, o V Encontro da ABROVET dedica uma sessão especialmente direcionada a trabalhos de Iniciação Cientifica e relatos de casos clínicos.
Fique atento: o prazo para submissão dos resumos, agora, será até o dia 08 de abril.

Encorajar, Congregar, Promover, Difundir

Normas para apresentação de resumos
Poderão ser apresentados mais de um resumo, no entanto, somente será permitida a
apresentação, por inscrito, de um resumo na forma oral e um pôster. A escolha do resumo a ser
apresentado será feita pela Comissão.
Método de apresentação: Escolha a categoria para qual o resumo irá concorrer: Iniciação
Científica ou Relato de Caso. Caberá à Comissão decidir se oo resumo será aceito para apresentação em pôster ou oral.
Dimensões e formatação: O corpo do resumo conter até 250 palavras digitadas em Times
New Roman 12, justificadas e com espaçamento simples entre linhas. Não incluir título, autores,
afiliações e referências no corpo resumo, que deverá seguir o formato introdução, com objetivos do estudo, breve descrição de materiais e métodos, resultados e conclusões. Não inclua nos resumos tabelas ou gráficos. Cada autor é totalmente responsável pelo conteúdo do resumo.
Submissão: Os resumos devem ser submetidos exclusivamente on-line, via aplicativo disponível no site da ABROVET e respeitando a data limite de 30 de março. Siga as instruções, fornecendo dados pessoais, afiliação universitária, tipo de apresentação, etc. Após atender às solicitações do site e anexado o resumo, pressione o botão Salvar para concluir sua submissão ou o
botão “rever o resumo”, para checar as informações fornecidas.
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