
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

CHAMADA DE TRABALHOS 2012  

REGULAMENTO 

 

O II Simpósio Nacional de Estratégias do Governo para Desenvolvimento e Aplicação da 
Biotecnologia no Brasil, cujo tema deste ano será Saúde Pública, é uma corealização do Instituto 
Vital Brazil e Universidade Federal Fluminense no âmbito do Parque Tecnológico da Vida.  
 
O evento será realizado no Rio de Janeiro, dias 28 e 29 de novembro de 2012.  
 
Aos que desejarem submeter artigos e relatos de experiência poderão enviar as suas propostas 
atendendo às regras e condições abaixo:  

 
1. CATEGORIAS PARA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS: 

 
Os trabalhos poderão ser apresentados em uma das três categorias: 

Artigo Completo – trabalho a ser apresentado em uma das Sessões Técnicas Paralelas do 
Seminário (detalhes - ver item 7)   

Pôster (artigo curto) – Apresentação ocorrerá sob a forma de pôster, a ser exposto nas 
dependências do local do evento. Os autores selecionados deverão estar disponíveis para discutir 
seus trabalhos ao longo do horário estabelecido para realização do evento e necessariamente ser 
apresentado por um de seus autores. (detalhes - ver item 7). 
 
Boa Prática de Empresa – Trabalho que discorra sobre a(s) solução(ões) encontrada(s) para um 
problema com apresentação dos resultados alcançados (boa prática). Será apresentado na forma 
oral na sessão de Boas Práticas Empresariais, uma das Sessões Técnicas Paralelas do Seminário. 
(detalhes - ver item 7). 
 
2. ÁREAS TEMÁTICAS  

 
2.1 Saúde Humana e Animal 

 Fabricação de produtos biofarmacêuticos (Câncer, Cardiovasculares, 
Imunológicas e outros);  

 Diagnósticos; 
 Imagem; 
 Biomarcadores. 
 Anticorpos;  
 Engenharia de proteínas. 
 Pesquisa Clínica / ensaios clínicos;  

 
2.2 Fitoterapia 

 Plantas transgênicas e culturas; 
 Micropropagação vegetal; 
 Microalgas. 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
2.3 Desenvolvimento de Negócios:  

 Modelos de negócios e estratégias;  
 Alianças estratégicas; 
 Oportunidades de produtos e /ou serviços;  
 Licenciamento;  
 Fusões e aquisições;  
 Capital de risco e financiamento;  
 Propriedade intelectual. 

 
2.4 Outros 

 Células-tronco; 
 Engenharia de tecidos;  
 Terapia celular baseada; 
 Bioética;  

 
 

3. SELEÇÃO:  
 

Serão selecionados:  
 

 artigos completos - até 10; 
 artigos em forma de pôster - ilimitado;       
 boas práticas de empresas - até 5. 

 
4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS:  

 
O Comitê científico considerará os seguintes critérios:  

Não será exigido ineditismo nos trabalhos submetidos, porém a autoria será considerada. Tal 
questão é de responsabilidade dos autores, sob pena de impedimento de apresentações futuras 
ou outras sanções legais que se apliquem. A organização do evento não solidariza com ações que 
possam ser consideradas cópia, plágio ou equivalentes. 

 Enquadramento nas áreas temáticas e respeito do Modelo de Formatação estabelecido pelo 
evento; 

 Claridade, coerência, capacidade de síntese das informações; 
 Qualidade da pesquisa: qualidade dos dados utilizados, a metodologia da análise realizada, a 

síntese dos resultados obtidos e o impacto visual (qualidade das ilustrações e representações, 
transmissão eficiente da mensagem, seleção adequada de tamanho de letras); 

 Originalidade: evidências que mostram que o trabalho é original, gerando novas conclusões/ 
inovações; 

 Aplicabilidade. 
 Inscrição e participação no evento por pelo menos 1 autor. 
 

 NOTA:  
1) A decisão final da Comissão Científica é considerada suprema, irrevogável e inapelável, a 

qual não será revista; 
2) Será emitido apenas 01 (um) certificado por trabalho apresentado. Os certificados de 

trabalhos serão impressos segundo a ordem cadastrada de autores. 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
5. PROCESSO DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS: 

 
 Faça a sua inscrição. 
 Envie seu trabalho para centrodeestudo@vitalbrazil.rj.gov.br até o dia 16 de novembro de 

2012 com a identificação no título do e-mail com o nome: II SIMPÓSIO DE 
BIOTECNOLOGIA.  
Caso não receba o e-mail até o segundo dia após o envio do trabalho, confirmando o 
recebimento do artigo, significa que não foi enviado corretamente ou entre em contato 
pelo telefone 21-2711-9249 informando o problema ocorrido. 

 
6. PRAZOS:  
 
Inscrições 1ª. Etapa (envio dos trabalhos): até 16/11/2012; 
Comunicado aos autores do resultado: 21/11/2012; 

 
7. INSTRUÇÕES: 

 
7.1 Artigo Completo:  

O texto completo aprovado será publicado nos anais do Seminário. A apresentação será feita na 
forma oral, numa das sessões técnicas paralelas do seminário. As informações das condições, 
data e hora de cada apresentação serão enviadas posteriormente.  
O artigo deve ser escrito escolhendo uma das áreas temáticas e subtemas do evento e seguir a 
forma usual de apresentação, contendo: Introdução, metodologia, resultado e discussões, 
conclusões, referências bibliográficas. 
 
AUTORES: Deverá ser apresentado na primeira página, nome, instituição, emails e endereços 
dos autores. Indicar com asterisco(*) o autor para correspondência, responsável pelo artigo. 
 
TÍTULO e RESUMO: Deverão ser apresentados na segunda página.  
O título deverá ser escrito em letras maiúsculas e negrito, fonte Arial, tamanho 12, centralizado. 
O resumo do trabalho deverá ser em inglês e português, com no máximo 100 palavras cada e 
não devem conter referências bibliográficas, além da indicação de três palavras-chave em 
português e também em inglês (Keywords).  
 
TEXTO: O texto deve ser digitado em Arial 12 página A4, com espaço duplo, utilizando somente 
em formato doc.” ou “pdf.” Deverão ter no mínimo 12 páginas e máximo 15 páginas incluindo 
figuras, tabelas, esquemas, etc. Todas as páginas devem ser numeradas, bem como as de 
figuras, tabelas, gráficos, esquemas, etc.  
Os gráficos, esquemas, fotografias, logomarcas, etc serão todos considerados figuras e deverão 
ter qualidade gráfica adequada (usar somente fundo branco). Caso os arquivos de texto e 
imagens sejam grandes a ponto de inviabilizar o envio pela Internet, deve ser enviado um CD, 
com conteúdo completo do trabalho (ressaltamos que o tempo de trânsito postal pode implicar 
na demora da entrega, após o prazo de inscrição, podendo não ser avaliado pela banca). As 
figuras devem ser numeradas com algarismos arábicos (Figura 1, Figura 2, etc) e as legendas 
serão postadas imediatamente abaixo das mesmas. 
As figuras devem ser enviadas em arquivo eletrônico separado do texto (a imagem aplicada no 
processador de texto não significa que o original está copiado) e digitalizadas em alta resolução 
com extensão tif ou jpg. As figuras, fotografias ou desenhos com cor (300 dpi/grayscale) com 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
extensão tif/jpg, para atender ao padrão. As fotografias deverão ser preferencialmente em preto  
e branco. Os autores devem ponderar sobre a efetiva necessidade de anexar fotografias, 
considerando a possível sazonalidade das imagens e dos casos registrados.  
Para figuras, gráficos, esquemas, tabelas, etc idênticos aos já publicados anteriormente na 
literatura, os autores devem providenciar a permissão para publicação junto à 
empresa/sociedade científica que detenha o copyright.  
As tabelas devem ser enviadas em editor tipo Word® ou equivalente, inseridas no texto. As 
tabelas devem ser numeradas em algarismos arábicos (Tabela 1, Tabela 2, etc), com legenda 
antecedendo a tabela. 
As referências serão moninadas entre colchetes ([SOBRENOME, ANO] ou [SOBRENOME e 
OUTRO-SOBRENOME, ANO] ou [SOBRENOME et al., ANO]), com sobrenomes do autores ou de 
até dois autores em letras maiúsculas, seguidas do ano. Em caso de três ou mais autores, usar 
SOBRENOME do primeiro autor + “ et al.” . A  lista de referências será colocada no final do texto, 
em ordem alfabética por sobrenome de autor. A seguir, devem ser colocadas as figuras, os 
gráficos, os esquemas, as tabelas e os quadros. No texto, apenas indicar a inserção de cada 
um(a). 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
A lista de referências completas, por ordem alfabética de sobrenome do autor, com apenas a 
inicial do nome, deve vir ao final do texto. Sua apresentação deve pautar-se, sempre que 
possível, pelas normas da ABNT (NBR 6023, ago. 2002, ou mais atuais), como nos modelos 
apresentados a seguir: 
 
SOBRENOME, N.; OUTROSOBRENOME, N2; TERCEIROSOBRENOME, N3; Título: subtítulo. 
Cidade: Editora, ano. (Coleção tal) 
 
SOBRENOME, N. Título do capítulo. In: SOBRENOME, N. Título do livro. Cidade: Editora, ano. p. 
 
SOBRENOME, N. Título da obra. Editora, ano. Título do capítulo. p. 
 
SOBRENOME, N. Título do artigo. Nome do Periódico, , v. (ano), n. , p.  
 
SOBRENOME, N.. Título: subtítulo. Cidade, ano. Disponível em: 
<http://www.endereco_eletronico_completo.com.br>. Acessado em: Dia Mês Ano. 
 
 

7.2 Pôster (artigo curto) 
 

Para formatação de artigo curto, os autores devem escolher uma das áreas temáticas e 
subtemas do evento e escrever o trabalho em extensão máxima de 05 páginas. Deve ser 
digitado em Arial 12 página A4, com espaço 1,5, utilizando somente em formato doc.” ou “pdf.”  
 
TÍTULO: No alto da primeira página deve constar o título do trabalho e sub-título, se houver.  
 
AUTORES:Abaixo e na margem direita, deverá constar o nome, instituição, emails dos autores 
(máximo 3). Indicar com asterisco(*) o autor para correspondência, responsável pelo artigo, 
anotando seu e-mail no rodapé desta página (um só e-mail).  
 
RESUMO: O trabalho deve seguir com o resumo (também na versão em inglês) com no máximo 
100 palavras e Palavras-Chave (Abstract e KeyWords).  
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Por fim, seguem as orientações objetivo, metodologia, resultado, conclusão, referências (de 
acordo com as normas da ABNT). Após aprovação o trabalho curto será transformado em pôster.  
 
Os painéis devem ter um máximo de 90 cm de largura por 150 cm de altura, em material 
condizente com a função a que se propõe. O inscrito que deve ter o resumo aprovado para 
apresentar em arquivo PDF do pôster digital que será publicado nos anais do Seminário. 
 
 

7.3 Boa Prática de Empresa 
 
O autor deverá apresentar uma inovação e/ou soluções adotadas para resolução de problemas 
da empresa no desenvolvimento de produtos e/ou serviços, bem como seus respectivos 
resultados. Deve ser um fato já ocorrido e para o qual é possível mensurar os resultados.  
As boas práticas poderão abordar os aspectos do negócio, produto e/ou serviço, 
inovação/diferencial, propriedade intelectual, mercado e concorrência, marketing, Investimentos  
 
AUTORES: Deverá ser apresentado no alto da página, nome, instituição, emails e endereços dos 
autores. Indicar com asterisco(*) o autor para correspondência, responsável pelo pitch. 
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