
Natal, 30 e 31 de outubro e 01 de Novembro de 2018

DIRETRIZES PARA OS AUTORES

Serão aceitos apenas trabalhos científicos que sejam do tipo resumo expandido, nos idiomas por-

tuguês e inglês, considerando as orientações a seguir:

Organizamos o evento com cinco tipos de comunicações orais:

• Número máximo de autores: 4.

•  Os autores deverão preencher o cadastro, inserir os demais autores, o título, 

as palavras-chave e o resumo, além de anexar o resumo expandido.

•  Qualquer informação que identifique os autores do artigo deverá ser removida 

do documento.

•  Os textos deverão ser escritos em  Word ou open office, em papel formato A4, 

espaçamento entre linhas de 1,5, margens (direita, esquerda, superior e inferior) de  

2,5 centímetros, fonte Times New Roman, tamanho 12.

•  Figuras e tabelas deverão ser inseridas no texto em ordem sequencial e numeradas na 

ordem em que são citadas no texto e devem, necessariamente, indicar a autoria.

•  As referências bibliográficas e citações deverão estar de acordo com as normas da 

ABNT. Ao menos 60% das referências bibliográficas devem ser dos últimos 5 anos.

•  Em relação à autocitação, serão permitidas no máximo 2 para um único autor e  

4 autocitações para múltiplos autores.

•  No campo “Área de conhecimento”, os autores deverão indicar dois eixos temáticos  

(o prioritário e o secundário).

•  Os trabalhos devem estar alinhados com o tema central do evento “A importância da 
Inovação Tecnológica em Saúde para os países em desenvolvimento”.

•  Torna-se imprescindível que os trabalhos estejam alinhados com a AGENDA 2030 e 

relacionados com pelo menos um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
da ONU (http://www.agenda2030.com.br).



• Todos os trabalhos aprovados serão publicados nos anais do evento.

•  Os trabalhos aprovados deverão ser apresentados em formato de pôster digital, 

seguindo um template que será encaminhado posteriormente aos autores. O prazo para 

envio de pôsteres se encerra em 23/10/2018.

•  Serão selecionados os melhores trabalhos para futura publicação na Revista Brasileira 

de Inovação Tecnológica em Saúde – R-BTIS. Para isso, após a seleção, os autores 

deverão adequar os manuscritos ao template específico visando atender às normas e 

regulamentos da Revista.

•  A licença referente ao direito autoral é a  e a submissão do arquivo significa a 

submissão do(s) autor(es) a tal licenciamento.

•  O arquivo a ser anexado (resumo expandido) deverá estar em conformidade com a 

estrutura do texto, descrita a seguir.

ESTRUTURA DO TEXTO

Título: que identifique o conteúdo do trabalho, em até 15 palavras. Deve-se apresentá-lo nos 

idiomas português e inglês.

Palavras-chave: até 5. Deve-se apresentá-las nos idiomas português e inglês (key words).

Resumo: em até 250 palavras, elaborado em parágrafo único e acompanhado de sua versão em 

inglês (Abstract), deve conter uma breve contextualização do trabalho, o objetivo principal, a 

metodologia e os principais resultados alcançados.

Introdução: elaborada a partir de 350 e até 500 palavras, deve conter a contextualização do 

tema e do problema de pesquisa, bem como o objetivo geral, além da justificativa do estudo.

Procedimento metodológico: elaborado com 350 a 500 palavras, deve conter a caracteriza-

ção e o método da pesquisa.  

Resultados e discussões: devem ser descritos em sequência lógica, podendo fazer uso de ta-

belas e ilustrações, desde que essas sejam devidamente discutidas no texto. Deve conter entre 

800 e 1000 palavras.

Considerações Finais: devem destacar os achados mais importantes, levando em consideração 

o objetivo do estudo e as implicações para novas pesquisas na área. Deve conter entre 200 e  

250 palavras.


