
 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUBMISSÃO NA AVB 
 
Todo e qualquer manuscrito submetido à apreciação na Acta Veterinaria Brasilica (ISSN 1981-5484) 
deve, no momento da submissão, ter os seguintes documentos inseridos como “Documentos 
suplementares”: 
  
1) Comprovante de pagamento da Taxa de Submissão; 
2) Documento de aprovação pelo Comitê de Ética (CEUA ou CEP) da instituição de origem do trabalho1;  
2) Declaração de conflito de interesses (modelo disponível no portal da AVB);  
3) Declaração de autoria e responsabilidade (modelo disponível no portal da AVB);  
4) Indicação de revisores ad hoc (modelo disponível no portal da AVB);  
5) Certificação de revisão da língua inglesa por empresa especializada (obrigatório após aceite do 
manuscrito submetido em Português ou no momento da submissão para aqueles submetidos em Inglês)2; 
  
1 Todos os trabalhos que envolvam utilização de animais, independentemente de sua espécie, deverão apresentar o 
número de aprovação pelo Comitê de Ética da instituição de origem do trabalho, no corpo do manuscrito submetido, e a 
cópia do documento que comprova tal aprovação deve ser anexado como “Documento suplementar” durante a submissão. 
Para casos omissos favor consultar o Conselho Editorial deste periódico antes de iniciar o processo de submissão. Todos os 
trabalhos que envolvam seres humanos deverão apresentar o número do parecer de aprovação pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) no corpo do manuscrito submetido e a cópia do documento que comprova tal aprovação deve ser anexado 
como "Documento suplementar" durante a submissão. Caso não possua este documento, justificar a razão para a não 
inclusão em “comentário ao editor”; 
  
2 Os manuscritos poderão ser submetidos em português ou inglês, porém, para publicação, aqueles que estiverem em 
português, devem ser traduzidos para a língua inglesa após o aceite do manuscrito. Apenas manuscritos redigidos em 
inglês e acompanhados do certificado de tradução serão publicados. Deverão ser adotadas rigorosamente todas as normas 
de ortografia e gramática atualmente em vigor para este idioma. Em caso de autores não nativos desta língua, o artigo 
deverá ser editado por uma empresa prestadora deste serviço ou nativo no referido idioma e, o comprovante de revisão 
linguística, deve ser enviado no ato da submissão através do campo “Transferir Documentos Suplementares”. A Acta 
Veterinaria Brasilica ressalta que os artigos que forem submetidos em Inglês, com certificação de revisão do idioma, terão 
tramitação prioritária, considerando as exigências quanto ao processo de internacionalização de periódicos científicos 
recomendado por importantes bases indexadoras. Recomendamos as seguintes empresas: 
- http://www.proof-reading-service.com; 
- http://www.academic-editing-services.com/; 
- http://www.publicase.com.br/formulario.asp; 
- http://www.journalexperts.com; 
- http://www.webshop.elsevier.com/languageservices; 
- http://wsr-ops.com; 
- http://www.journaleditorsusa.com; 
- http://www.queensenglishediting.com/; 
- http://www.editage.com.br/manuscriptediting/index.html; 
- http://www.canalpage.com; 
- http://www.stta.com.br/servicos.php; 
- http://americanmanuscripteditors.com/; 

 
Observação: Alertamos aos usuários/autores que o não envio desses documentos no momento da 
submissão e a não apresentação de justificativas, quando cabíveis, resultará no arquivamento da 
tramitação do manuscrito sem reembolso ou reaproveitamento da Taxa de Submissão.  
 

Conselho Editorial da Acta Veterinaria Brasilica 


