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Curitiba, 2010. 

 

De: Assessoria de Comunicação 

Assunto: Orientações para Publicação de Artigos na Revista CRMV-PR 

 

A Revista do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná 

(CRMV-PR) tem como principal objetivo a difusão de informação e conhecimento 
na área da Medicina Veterinária e da Zootecnia. Sua finalidade é incentivar a 

atualização dos profissionais por meio da leitura de assuntos relevantes que 

contribuam para o desenvolvimento da ciência. 

Para atender a essa demanda, a Revista possui a editoria Artigos, na qual 
onde são publicados artigos técnicos encaminhados à Assessoria de Comunicação. 

Esses textos são repassados à Comissão Editorial do CRMV-PR, responsável pela 

apreciação de conteúdo e qualidade técnica do artigo.  

Os artigos técnicos devem ser escritos segundo as normas ortográficas 

oficiais da língua portuguesa e com abreviaturas consagradas. 

O artigo deverá ser digitado em editor de texto no formato A4 (21,0 x 29,7 

cm), espaçamento simples, margens laterais de 2,0 cm, margens superior e inferior 
de 2,5 cm e com fonte Times New Roman tamanho 12. O texto finalizado deverá 

conter no máximo 5.000 caracteres (com espaço). Somente serão aceitos arquivos 
nas extensões .doc ou .rtf. 

As citações bibliográficas devem ser pelo sobrenome do(s) autor(es) seguido 
do ano. Quando houver dois autores, ambos devem ser citados. Com mais de dois 
autores, somente o sobrenome do primeiro será citado, seguido da expressão et al. 
Exemplos: Rodrigues (1999), (Rodrigues, 1999), Silva e Santos (2000), (Silva e 
Santos, 2000), Gonçalves et al., (1998), (Gonçalves et al., 1998). 

A lista de referências bibliográficas será apresentada em ordem alfabética 

por sobrenome de autores, de acordo com as normas da ABNT - Associação 

Brasileira de Normas Técnicas. Inicia-se a referência com o último sobrenome 

do(s) autor(es) seguido dois) prenome(s), exceto aqueles de origem espanhola ou 
de dupla entrada, registrando-se os dois últimos sobrenomes. Todos os autores 
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devem ser citados. Obras anônimas têm sua entrada pelo título do artigo ou pela 
entidade responsável por sua publicação.  

Se o material possuir fotografias, estas deverão ser encaminhadas por meio 

digital. Os arquivos devem estar em alta resolução (300 dpi). Caso esta exigência 

não seja atendida, as imagens não poderão ser publicadas. 

Os artigos e toda a correspondência pertinente devem ser encaminhados: 

 

REVISTA CRMV-PR 

Assessoria de Comunicação 

Rua Fernandes de Barros, 685 - Alto da XV 

80.040-200 - Curitiba (PR) 

Tel/Fax: (41) 3263-2511 

E-mail: jornalismo@crmv-pr.org.br 
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