Chamada de Trabalhos – Call for Paper

1. OBJETIVO
Proporcionar um espaço multidisciplinar de difusão do conhecimento científico em
saúde promovendo a discussão de seus temas mais relevantes desde diferentes abordagens
e perspectivas, a fim de contribuir com o desenvolvimento continuado de suas áreas de
estudo.
2. PÚBLICO – ALVO
Profissionais, docentes, pesquisadores, discentes e demais interessados no tema
referente a doenças crônicas não transmissíveis.
3. CRONOGRAMA
✓ Inicio do envio dos resumos: 14 de maio de 2021
✓ Data limite para envio dos resumos: 06 de agosto de 2021 (até às 23 horas e 59
minutos (hora Brasília, GMT -3)
✓ Notificação aos autores: 30 de agosto de 2021
✓ Notificação aos autores de apresentação oral: 06 de setembro de 2021

4. AUTORIA E AUTENTICIDADE
•

Serão considerados somente os resumos de trabalhos que apresentem resultados ,
bem como revisões e relatos de experiência.

•

Um autor poderá enviar e apresentar até dois resumos.

•

Pelo menos um dos autores deverá estar inscrito no evento para apresentar seu
resumo. As inscrições deverão ser realizadas na sessão denominada INSCRIÇÃO
na página Web oficial do evento (https://eventointerunivaliamnet.com.br/2021).

5. SUBMISSÃO E PUBLICAÇÃO
❖ Os trabalhos deverão ser submetidos no formato de resumos estruturados para
uma das seguintes categorias de acordo com o eixo principal (Doenças Crônicas
Não Transmissíveis (DCNT): perspectivas, tendências e inovação):
• Epidemiologia das DCNT
• Ciência, tecnologia e inovação na área das DCNT
• Determinação social, desigualdades e promoção da saúde relacionadas às
DCNT
❖ A submissão será feita exclusivamente online, em endereço disponível no site
do evento (https://eventointerunivaliamnet.com.br/2021).
❖ Cada artigo deve ser submetido em duas versões:
1) O resumo em arquivo PDF, sem identificação dos(as) autores(as);
2) Resumo em Word (.DOC ou .DOCX), com identificação dos(as)
autores(as) (essa versão será a publicada na edição suplementar da
Revista Brasileira de Tecnologias Sociais (ISSN: 2358-2200) em
formato digital, em caso de aprovação.
❖ Ao enviar um resumo, o(s) autor(es) autoriza(m) a Comissão Científica a inclu ílo nos registros do evento (edição suplementar da Revista Brasileira de
Tecnologias Sociais – ISSN: 2358-2200) em formato digital.

❖ O Comitê organizador não se responsabiliza pelos trabalhos não recebidos por
erros de envio, seja por problemas com servidor de internet, cortes de energia
elétrica ou outros.
❖ Poderão ser apresentados no idioma: português, inglês ou espanhol.

Quanto a formatação do resumo:
1) Os resumos deverão estar digitados em editor de texto Word, fonte Times New
Roman, estilo normal, tamanho 12, espaçamento simples (1,0) entre linhas.
2) Utilizar as seguintes margens: superior e esquerda 3.0 cm, margem direita e
inferior 2.0 cm, em página A4.
3) Os resumos deverão conter os seguintes itens:
• Título: deverá estar todo digitado em letras maiúsculas, em negrito,
centralizado.
• Nomes e sobrenomes dos autores: deverão ser escritos nesta ordem e estar três
linhas abaixo do título (pular duas linhas), alinhados à direita. Utilizar fonte
Times New Roman, tamanho 12. Escrever apenas nome e sobrenome dos
autores, em forma de texto corrido, separados por vírgula. Informações sobre
os autores (filiação institucional, cidade, país e e-mail) devem estar logo
abaixo dos nomes, alinhados à direita, em fonte Times New Roman, tamanho
10 (deve-se informar ao menos um e-mail para contato).
• Corpo do resumo estruturado: deverá estar duas linhas abaixo do endereço do
autor principal (pular uma linha). O corpo do resumo deverá estar no modo
justificado, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,0 entre
linhas e conter no mínimo 250 e no máximo 500 palavras (sem considerar
título, autores, origem do trabalho, palavras-chave e fontes de financiamento
– se houver). Os resumos devem ser em parágrafo único sem incluir figuras,

tabelas ou referências. Os itens da estrutura do resumo devem estar destacados
em negrito, sem entrada de parágrafo ou linhas em branco, contemplando:
Introdução. Objetivo. Metodologia. Resultados (parciais ou concluído).
Conclusões ou Considerações Finais. Palavras-chave.
• Palavras-chave: Redigir na linha abaixo do parágrafo do resumo (sem pular
linha) em fonte Arial, tamanho 12, com inicial maiúscula, separadas por ponto.
Deverá conter de três a seis palavras-chave cadastradas no DECs ou Mesh.
• Fonte de Financiamento (se houver): Após as palavras-chave, pular uma linha
e informar fontes de financiamento, em letra Times New Roman, tamanho 12.

6. AVALIAÇÃO DOS RESUMOS
❖ Os resumos serão revisados e avaliados pelo Comitê Científico Internacional
(CCI) do evento, que também deverá selecionar a forma de apresentação, se oral
ou pôster
❖ A decisão do CCI é definitiva.
❖ O CCI analisará e poderá ACEITAR ou RECUSAR o resumo enviado.
❖ Os resumos recebidos em arquivo PDF (sem qualquer identificação referente a
autoria e procedência do trabalho) serão codificados e encaminhados para os
avaliadores.
❖ Depois de avaliar os resumos, os avaliadores irão emitir o parecer (ACEITO ou
RECUSADO) justificando em caso de recusa.
❖ O resultado da avaliação será a partir da opinião da maioria simples dos
avaliadores, sem possibilidade de recurso de apelação.
❖ O CCI comunicará os autores os resultados por e-mail.
❖ Critérios de avaliação dos resumos: Originalidade; Cumprimento as normas de
apresentação; Impacto dos resultados na saúde, no gerenciamento de casos ou nas

políticas de saúde; Contribuição de novos conhecimentos sobre determinada área
temática das doenças crônicas; Enfoque básico ou conceitual/teórico do problema
de investigação.

7. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
•

Os resumos classificados como ACEITO serão publicados no suplemento
especial da Revista Brasileira de Tecnologias Sociais (ISSN: 2358 -2200) e os 10
(dez) melhores selecionados pelo CCI serão convidados para apresentar um artigo
científico do resumo para publicação* na edição especial da mesma revista sobre
o evento.

•

O CCI selecionará resumos para serem apresentado de forma oral durante o
evento, os quais serão avaliados e premiados os melhores trabalhos com
certificado de primeiro, segundo e terceiro lugar.

*Ressaltamos que para as referidas publicações nas revistas científicas, os
trabalhos selecionados deverão seguir o fluxo regular para submissão e ética em
pesquisa, podendo ser aceito para publicação, necessitar de correção para nova
submissão ou não ser aprovado.

Casos omissos serão tratados pela comissão organizadora deste evento.

Itajaí (SC, Brasil), 14 de maio de 2021.

