RESOLUÇÃO ABPV 01/2016, DE 9 DE MAIO DE 2016
Estabelece normas para a divulgação
de livros e materiais didáticos da
área de Patologia Veterinária e áreas
correlatas no site da Associação
Brasileira de Patologia Veterinária.
O presidente da Associação Brasileira de Patologia Veterinária (ABPV), no uso

de suas atribuições que lhe confere o Estatuto da Associação Brasileira de
Patologia Veterinária (ABPV), em sua primeira alteração de 15 de dezembro de
2010,
considerando que a divulgação de livros e outros matérias didáticos de
interesse da área de Patologia Veterinária pode beneficiar todos os associados da
ABPV com a atualização de literatura atual e pertinente;
considerando a necessidade de estabelecer normas e procedimentos para a
divulgação de livros e outros materiais didáticos de interesse da área de Patologia
Veterinária no site da ABPV;
RESOLVE:
CAPITULO I
DO RECEBIMENTO DO MATERIAL
Art. 1º – Os editores e autores de livros e materiais didáticos publicados na área de
Patologia Veterinária e áreas correlatas que pretendam divulgar a obra no site da
ABPV devem solicitar por e-mail ao presidente da associação
(presidente@abpv.vet.br) informando todos os dados da obra em formulário
específico (Anexo 1 dessa Resolução).
Parágrafo único – Somente passarão para as demais etapas de avaliação, as obras
que contenham o formulário devidamente preenchido contendo inclusive o
número do ISBN, que passaram pela avaliação inicial do presidente da ABPV e
desde que o assunto principal da obra esteja relacionado com as áreas de
abrangência da patologia veterinária.
CAPÍTULO II
DO MATERIAL A SER DIVULGADO
Art. 2º – Serão divulgados materiais que contenham ISBN, que sejam classificados
como livros, atlas, coleções ou coletâneas, em meio impresso e/ou digital, e que
envolvam aspetos relacionados às áreas de patologia veterinária, bem como áreas
correlatas.
CAPÍTULO III
DA SELEÇÃO DO MATERIAL
Art. 3º – O presidente da ABPV, após seleção inicial do material submetido, caso
julgue pertinente, procederá a avaliação enviando o Anexo 1 preenchido para

outro membro da Diretoria da ABPV que, de posse da obra, emitirá parecer técnico
sobre a pertinência da divulgação da obra no site da ABPV.
Art. 4º – O parecer elaborado será submetido a todos os membros da Diretoria que
decidirão pelo aceite ou não da divulgação.
Parágrafo único – A decisão favorável à divulgação será tomada caso o mínimo
de 50% + 1 dos membros da diretoria votantes sejam favoráveis. Em caso de
empate a decisão final é do Presidente da ABPV.
CAPÍTULO IV
DA DIVULGAÇÃO DO MATERIAL
Art. 5º – Os objetos considerados aptos à divulgação serão disponibilizados no site
da ABPV, em local especifico para a divulgação de materiais para educação
continuada.
CAPÍTULO V
DO TEMPO DE DIVULGAÇÃO
Art. 6º - As obras que forem divulgadas permanecerão no site pelo período de
máximo de um ano.
CAPÍTULO VI
OUTROS ASPECTOS
Art. 7º - Os casos omissos a esta Resolução serão apreciados e resolvidos pela
diretoria da ABPV.
Art. 8º – Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Fabiano José Ferreira de Sant’Ana
Presidente

Adriano Tony Ramos
1º Secretário

ANEXO I

Formulário de solicitação de divulgação de obra no site da ABPV

Requisitante: ___________________________________________________
Instituição:______________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________
Telefones para contato:___________________________________________

Tipo de material: [ ] livro [ ] outro: ________________________________
Titulo:__________________________________________________________
_______________________________________________________________
Autores ou Editores: _____________________________________________
_______________________________________________________________
Ano da publicação: _____________ ISBN: ___________________________
Editora: _______________________________________________________
Número de páginas:______________________________________________

Área temática: __________________________________________________
Justificativa para solicitação de divulgação no site da ABPV:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

