
 
 

 

9° Prêmio Merial Pet de Incentivo à Pesquisa 
A Merial Saúde Animal está promovendo o IX Prêmio Merial Pet de Incentivo à Pesquisa 
2012. Uma iniciativa que pretende reconhecer os atuais e futuros talentos da Medicina 
Veterinária brasileira, assim como debater assuntos importantes do cotidiano da 
profissão. “Dirofilariose Canina” é o tema desta 9ª edição, que irá premiar o 1° 
colocado com uma viagem para o North American Veterinary Conference (NAVC) – 
2013, o maior Congresso de Medicina Veterinária do mundo. A premiação inclui 
inscrição no Congresso, passagem aérea e estadia em Orlando, Flórida, Estados 
Unidos, entre os dias 19 e 23 de janeiro de 2013, quando acontece o NAVC 2013. 
 
O Prêmio Merial Pet de Incentivo à Pesquisa é um concurso de caráter exclusivamente 
cultural, conforme o item II do artigo 3 da Lei n° 5.768/71. Para concorrer ao IX 
Prêmio Merial Pet de Incentivo à Pesquisa, os participantes devem seguir as normas 
apresentadas abaixo: 
 
1. Objeto 
O Prêmio Merial Pet de Incentivo à Pesquisa baseia-se na premiação da melhor 
monografia escrita por um graduando/pós-graduando de medicina veterinária ou 
médicos veterinários já graduados, juntamente com seu orientador, versando sobre o 
tema: “Dirofilariose Canina”. 
 
2. Participantes 
Graduandos e pós-graduandos de Medicina Veterinária ou médicos veterinários já 
graduados, brasileiros ou de outras nacionalidades, desde que cursando ou atuantes no 
Brasil, juntamente com um orientador. 
a. Os graduandos e pós-graduandos de Medicina Veterinária devem estar regularmente 
matriculados em instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação no 
Brasil. No ato da inscrição será exigido nome completo, endereço completo, telefone 
para contato, correio eletrônico (e-mail), cópia/número da carteira de identidade e 
declaração original da instituição de ensino informando o período e/ou o ano em curso. 
b. Os médicos veterinários devem ser atuantes no Brasil e, no ato da inscrição, 
apresentar o número de registro no CRMV da respectiva região com o comprovante da 
anuidade em vigor devidamente quitada, bem como nome completo, endereço 
completo, correio eletrônico (e-mail), telefone para contato e cópia/número da carteira 
de identidade. 
 
3. Orientadores 
Cada monografia deve possuir, além do primeiro autor (graduando/pós-graduando ou 
médico veterinário já graduado), um orientador, ou seja, um professor credenciado em 
uma instituição de ensino nacional reconhecida pelo Ministério da Educação, com a 
titulação mínima de mestre em sua área de especialidade. No ato da inscrição, os 
participantes devem informar o nome do orientador, instituição de ensino, endereço 
completo, correio eletrônico (e-mail) e telefone para contato. Além disso, deverá ser 
comprovada sua ligação com instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da 
Educação e apresentado seu título de mestre. 



 
 

 

 
4. Normas para inscrição 
Para a inscrição, é necessário preencher a ficha eletrônica (disponível no site 
www.merial.com.br/premiomerial) do IX Prêmio Merial Pet de Incentivo à Pesquisa 
2012, com todos os dados solicitados, em letra de forma, enviada conjuntamente com 
a monografia na forma de arquivo Word for Windows, anexado, único e nominado 
para: leonardo.brandao@merial.com até o dia 31 de agosto de 2012. Os comprovantes 
supracitados, tais como, cópia da cédula de identidade de ambos os autores, 
comprovante de matrícula (para graduandos e pós-graduandos), cópia do CRMV 
(médicos veterinários já graduados), cópia do certificado do título de mestre 
(exclusivamente para o orientador) e declaração de vínculo empregatício emitido pela 
instituição de ensino (exclusivamente para o orientador) devem ser enviados para: 
Merial Saúde Animal Ltda., A/C Leonardo Brandão, Av. Carlos Grimaldi, 1.701 – 4º 
andar – Ed. Galleria Corporate Fazenda São Quirino, Campinas/SP, CEP 13091-908, 
sendo considerada a data máxima de postagem até o dia 31 de agosto de 2012. 
 
5. Condições 
Todo trabalho enviado deverá ser obrigatoriamente inédito, ou seja, nunca ter sido 
publicado em jornais ou revistas. Não serão aceitos trabalhos já apresentados em 
congressos, seminários, simpósios, palestras ou teses (mestrado, doutorado etc.). 
 
a. Comissão julgadora 
Os trabalhos serão analisados por uma comissão julgadora formada por três membros, 
sendo um representante da Merial Saúde Animal Ltda. e dois docentes de Medicina 
Veterinária provenientes de instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da 
Educação. As decisões da comissão são irrecorríveis. Entende-se que o envio da 
monografia à comissão julgadora envolve a aceitação do presente regulamento pelos 
autores. A escolha da monografia premiada será embasada nas decisões dos membros 
da comissão julgadora, nomeados pela Merial Saúde Animal, cujos nomes serão 
mantidos sob absoluto sigilo até a nomeação do trabalho vencedor. 
Não serão, a qualquer tempo, propiciadas informações ou os motivos que levaram à 
decisão da comissão julgadora. Não será do conhecimento dos membros da comissão 
julgadora a autoria dos trabalhos julgados. A Merial Saúde Animal Ltda. informará o 
resultado do trabalho premiado aos ganhadores por meio de telefone e correio 
eletrônico (e-mail) até o dia 30 de setembro de 2012, e veiculará no site 
www.merial.com.br o trabalho vencedor. Será realizada uma solenidade de premiação 
em data e local a serem definidos pela empresa. 
 
6. Premiação 
Será premiado apenas um trabalho por concurso. Os autores (graduando/pós-
graduando ou médico veterinário e orientador) terão direito a uma viagem para 
participar do North American Veterinary Conference (NAVC) - 2013, entre os dias 19 e 
23 de janeiro de 2013, em Orlando, Flórida, Estados Unidos. A premiação é pessoal e 
intransferível, não dando direito a ressarcimento pecuniário em nenhuma hipótese, 
nem mesmo no caso de não utilização. É vedada a participação de funcionários da 



 
 

 

empresa envolvida na promoção (Merial Saúde Animal Ltda.). As despesas que serão 
cobertas pelo prêmio para os autores (graduando/pós-graduando ou médico 
veterinário e orientador) são as seguintes: 
 
a. Inscrição no Congresso supramencionado. 
b. Transporte aéreo (ida e volta, trecho doméstico e internacional) em classe 
turística (para o orientador e estudante/médico veterinário) até a cidade de realização 
do evento. 
c. Hospedagem (excluindo-se as refeições) durante o evento em hotel de categoria 
turística, a ser definido pela Merial Saúde Animal Ltda. Outras despesas que não as 
acima referidas, bem como a obtenção de passaporte, visto e vacinas obrigatórias para 
a entrada no país etc, serão de responsabilidade exclusiva dos autores premiados. 
 
7. Cessão de Direitos 
Os inscritos cederão automática e gratuitamente, em caráter definitivo para a Merial 
Saúde Animal Ltda., os direitos autorais referentes à monografia vencedora, 
depoimento e imagem para publicação em veículos internos da empresa, bem como 
materiais promocionais incluindo mídia impressa, eletrônica, digital, multimídia e 
outras, sem limite de tempo, território e tiragem. Os direitos autorais e de propriedade 
intelectual sobre o depoimento enviado serão integralmente cedidos pelo participante 
criador à Merial em caráter de exclusividade, de forma total e irrevogável. Em caso de 
dúvida, entre em contato com a Merial Saúde Animal Ltda. pelo e-mail 
leonardo.brandao@merial.com, ou pelo endereço: Merial Saúde Animal Ltda., A/C 
Leonardo Brandão, Av. Carlos Grimaldi 1.701 – 4º andar, Galleria Corporate – Fazenda 
São Quirino, Campinas/SP, CEP 13091-908. 
 
8. Normas para elaboração da monografia 
O participante e seu orientador devem enviar monografia versando sobre o tema: 
“Dirofilariose Canina”. Cada participante poderá enviar apenas uma monografia com o 
máximo de 20 laudas, incluindo ilustrações e referências bibliográficas. Deve-se utilizar 
fonte verdana, tamanho 12, espaço duplo, contendo até 1.500 caracteres (sem 
espaço) e no máximo 28 linhas por lauda. Os nomes dos autores (participante e seu 
orientador) deverão ser colocados por extenso abaixo do título da monografia, um ao 
lado do outro, seguidos de números que serão repetidos no rodapé para a 
especificação do orientador (instituição de ensino e titulação), bem como do 
graduando/pós-graduando ou médico veterinário graduado (instituição de ensino, 
localização do estabelecimento veterinário etc.). 
 
As citações dos autores no texto deverão ser feitas com letras maiúsculas seguidas do 
ano de publicação, conforme exemplos: 
 
Assim AMORIM (1964) observou... 
A média citada por LUCAS & TORTINI (1968) foi inferior a ... 
PRESNELL et al. (1973) puderam observar... 
...como uma lesão focal (MASSIMO, 1988). 
 
 



 
 

 

As Referências Bibliográficas deverão ser efetuadas conforme ABNT (NBR 6023/2000): 
Citação de livro: 
JENNINGS, P.B. The practice of large animal surgery. Philadelphia: Saunders, 1985. 2 v. 
TOKARNIA, C.H.; DOBEREINER, J.; SILVA, M.F. (Três autores) Plantas tóxicas da Amazônia a bovinos e 
outros herbívoros. Manaus: INPA, 1979. 95 p. 
Capítulo de livro com autoria: 
GORBAMAN, A. A comparative pathology of thyroid. In: HAZARD, J.B.; SMITH, D.E. The thyroid. 
Baltimore: Williams & Wilkins, 1964. Cap. 2. p.32-48. 
Capítulo de livro sem autoria: 
COCHRAN, W.C. Sampling techniques. 3 ed. New York : John Willey, 1977. Cap. 4: The estimation of 
sample size: p.72-90. TURNER, A.S.; McILWRAITH, C.W. Fluidoterapia. In: ______. Técnicas cirúrgicas em 
animais de grande porte. São Paulo: Roca, 1985.: p.29-40. 
Artigo completo: 
AUDE, M.I.S., da et al. (Mais de 3 autores) Época de plantio e seus efeitos na produtividade e teor de 
sólidos solúveis no caldo de cana-de-açúcar. Ciência Rural, Santa Maria, v.22, n.2, p.131-137, 
jan.-abr., 1992. 
Resumo: 
RIZZARDI, M.A.; MILGIORANÇA, M.E. Avaliação de cultivares do ensaio nacional de girassol, Passo Fundo, 
RS, 1991/92. In: JORNADA DE PESQUISA DA UFSM, 1., 1992, Santa Maria, RS. Anais ... Santa Maria: 
Próreitoria de Pósgraduação 
e Pesquisa, 1992. v.1. 420p. p.236. 
Tese, dissertação: 
COSTA, J.M.B. Estudo comparativo de algumas características digestivas entre bovinos (Charolês) e 
bubalinos (Jafarabad). 1986. 132 f. Monografia/Dissertação/Tese (Especialização/ Mestrado/Doutorado em 
Zootecnia) - Curso de Pós-graduação em Zootecnia, Universidade Federal de Santa Maria. 
Boletim: ROGIK, F.A. Indústria da lactose. São Paulo: Departamento de Produção Animal, 1942. 20p. 
(Boletim Técnico, 20). 
Informação verbal: 
Identificada no próprio texto logo após a informação, por meio da expressão entre parênteses. Exemplo: 
... são achados descritos por Vieira (1991 - Informe verbal). No fim do texto, antes das Referências 
Bibliográficas, citar o endereço completo do autor (incluir e-mail), e/ou local, evento, data e tipo de 
apresentação na qual foi emitida a informação. 
Documentos eletrônicos: 
MATERA, J.M. Afecções cirúrgicas da coluna vertebral: análise sobre as possibilidades do tratamento 
cirúrgico. São Paulo: Departamento de Cirurgia, FMVZ-USP, 1997. 1 CD. 
LeBLANC, K.A. New development in hernia surgery. Capturado em 22 mar. 2000. Online. Disponível na 
Internet: http://www.medscape.com/Medscape/surgery/TreatmentUpdate/1999/tu01/public/toc-tu01. 
html UFRGS. 
Transgênicos. Zero Hora Digital, Porto Alegre, 23 mar. 2000. Especiais. Capturado em 23 mar. 2000. 
Online. 
Disponível na Internet: http://www.zh.com.br/especial/index.htm 
ONGPHIPHADHANAKUL, B. Prevention of postmenopausal bone loss by low and conventional doses of 
calcitriol or conjugated equine estrogen. Maturitas, (Ireland), v.34, n.2, p.179-184, Feb 
15, 2000. Obtido via base de dados MEDLINE. 1994-2000. 23 mar. 2000. Online. Disponível na Internet: 
http://www.Medscape.com/server-java/MedlineSearchForm. 
MARCHIONATTI, A.; PIPPI, N.L. Análise comparativa entre duas técnicas de recuperação de úlcera de 
córnea não infectada em nível de estroma médio. In: SEMINARIO LATINOAMERICANO DE CIRURGIA 
VETERINÁRIA, 3, 1997. 
Corrientes, Argentina. Anais... Corrientes: Facultad de Ciencias Veterinarias UNNE, 1997. Disquete. 1 
disquete de 31/2. Para uso em PC. 
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