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Projeto prêmio de pesquisa CBNUV-IRIS Renal Week 2020   

Com o intuito de fomentar a investigação científica e discussão de temas em nefrologia e 

urologia veterinária no Brasil e inserir o CBNUV no circuito internacional de educação continuada 

em nefrologia e urologia veterinária, iremos premiar com até seis prêmios no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil Reais), para viabilizar a ida do contemplado ao IRIS Renal Week 2020, na semana de 

16 de março de 2020, na Universidade de Davis-Califórnia.  

  

Quem pode se inscrever no Projeto prêmio de pesquisa CBNUV-IRIS Renal Week 2020? 

Filiados CBNUV que enviarem trabalhos científicos à IRIS Renal Week 2020, desde que enviem o 

comprovante de envio para o e-mail: contato@cbnuv.com.br.  

  

Como se inscrever no prêmio de pesquisa CBNUV-IRIS Renal Week 2020?  

1) Preencher a ficha de inscrição no prêmio de pesquisa CBNUV-IRIS Renal Week 2020, 

constante no site.  

2) Comprovar, por apresentação do protocolo de envio, que o trabalho científico tenha sido 

enviado para a comissão científica da IRIS Renal Week 2020.   

1. Obs. 1. Enviar comprovante de protocolo de envio para o IRIS Renal Week 2020, 

juntamente com a ficha de inscrição no prêmio de pesquisa CBNUV-IRIS Renal 

Week 2020.  

2. Obs. 2. A data de envio do e-mail será considerada como a data de inscrição no 

prêmio de pesquisa CBNUV-IRIS Renal Week 2020, e caso haja mais de seis 

inscrições aprovadas, será seguida esta ordem crescente por data das inscrições 

como critério para a premiação.  

Quem será contemplado com o prêmio de pesquisa CBNUV-IRIS Renal Week 2020?  

Um dos autores (a ser definido pelos próprios autores) que tiver o trabalho científico 

aprovado para apresentação no IRIS Renal week 2020.   

Obs. 1. Este prêmio será limitando até o máximo seis contemplações.  

Obs. 2. Caso haja mais de seis inscrições aprovadas, será seguida a ordem crescente por data 

das inscrições no prêmio de pesquisa CBNUV-IRIS Renal Week 2020  

  

Como será entregue o prêmio de pesquisa CBNUV-IRIS Renal Week 2020?  

Após definição de qual autor apresentará o trabalho no IRIS Renal Week 2020, o mesmo 

deverá comprovar a sua inscrição como ouvinte no evento, e a compra de passagens (ida e volta 

para a Califórnia, em período correspondente a ocorrência Renal Week 2020 ida ao evento), e 

então na sequência (em até 30 dias) o CBNUV fará o depósito bancário na conta corrente 

informada pelo premiado.  
 Atenciosamente.  

São Paulo, 30 de outubro de 2019  

 

  
__________________________________  

                             

  MV MSc Dr Luciano Henrique Giovaninni  

                                                                                                             Presidente do CBNUV (2017-2020)  
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Ficha de inscriç ão para o  Projeto prêmio de pesquisa CBNUV - IRIS Renal Week 2020   

Nome   do aut or inscrito:   
CPF :   
RG:   
E n dereço   com pleto:   
  
  
CRMV /(E stado   d e inscriç ão ) :   
E - mail:   
  
  
T ítulo do trabalho env iado ao   CBNUV - IRIS Renal Week 2020 :   
  
  
  
Nome s completos   dos demais autores envolvidos no trabalho  enviado   ao  CBNUV - IRIS Renal  
Week 2020 :     
  
  
  
  
  
  
  
N ão se esqueça de enviar  conjuntamente a esta fic h a   escaneada depois de assinada , a  
c ó pia do  seu  co mprovante de  inscrição   de trabalho  científico   no  CBNUV - IRIS Renal Week  
2020 .   
  
  
Data e local   


