Regras para envio de
resumos de trabalhos
científicos

A temática do(s) evento(s) é “Telessaúde Transformando Realidades: tendências e
impactos”. O CBTms2017 aceitará trabalhos científicos para apresentação oral e pôster.

Regulamento

PARTE I – ENVIO DE RESUMOS
1. Os interessados em submeter seus trabalhos para seleção deverão preencher a ficha de
inscrição no período entre 09 de maio a 11 de setembro de 2017
.
2. O autor(a) responsável pela inscrição é o autor(a) principal, e deverá informar seus dados
pessoais para cadastro e contato.
3. Somente será permitida a inscrição de dois (2) trabalhos para cada autor principal. Estes
poderão participar em outros trabalhos desde que não sejam autores principais (primeiro
autor).
4. Cada trabalho aprovado deve ter pelo menos um participante inscrito no Congresso.
5. O endereço de e-mail registrado na inscrição será utilizado para as comunicações futuras
relacionadas ao trabalho inscrito. Cabe ao autor(a) principal repassar aos demais autores as
informações recebidas sobre o trabalho e, também, verificar o recebimento de e-mails no
endereço eletrônico (e-mail) cadastrado. Os demais autores poderão acompanhar no site do
CBTms2017 informações sobre a aprovação, ou não, dos resumos inscritos.
6. O limite máximo de autores para cada trabalho é de sete (7) autores.
7. A inscrição como “autor principal” em mais de dois trabalhos cancelará, automaticamente,
todos os trabalhos submetidos para avaliação.

PARTE II - TIPOS DE TRABALHOS
Escolher a linha temática: A escolha da linha temática deverá representar o objetivo final/principal
do trabalho, por exemplo, no contexto do desenvolvimento, infraestrutura, aplicações e avaliações
para a telessaúde.

a) Tele-educação
a.

Design para EAD

b.

Aplicativos educacionais

c.

Jogos em Saúde

d.

Metodologias Ativas na EAD

e.

Realidade Virtual

f.

Massive Open Online Course – MOOC

g.

Learning analytics

h.

Gestão de Cursos

i.

Avaliação em EAD

b) Teleassistência
a.

Aspectos éticos e legais

b.

Aplicativos de monitoramento

c.

Segunda opinião Formativa

d.

Acesso e acessibilidade da Telessaúde

e.

Homecare

f.

Uso das TICs para o cuidado do paciente

c) Tecnologia da Informação e Comunicação
a.

Interoperabilidade

b.

Padrões de desenvolvimento

c.

Desenvolvimento de sistemas para a saúde

d.

Desenvolvimento de Jogos e Apps

e.

Redes sociais na EAD

Escolher o tipo de estudo: O autor principal deve indicar qual o tipo de estudo desenvolvido.

a) Trabalho Original: trabalho científico original, resultante de pesquisa, com contribuição para o
avanço da telemedicina e da telessaúde. Deve-se dar ênfase à metodologia e dispensar particular
atenção ao tratamento estatístico, se pertinente, para os resultados.

b) Trabalhos de Revisão: Trabalhos que apresentem a síntese de assuntos bem estabelecidos,
com análise crítica da bibliografia consultada, dando ênfase as conclusões.

c) Relato de Experiência: Descrição objetiva da experiência justificando, claramente, a razão da
relevância do relato.

Escolher o tipo de apresentação: O autor principal deve indicar qual o tipo de apresentação: oral
ou pôster. Os trabalhos não aceitos para apresentação oral poderão ser inseridos na modalidade
pôster.

PARTE III - ESTRUTURA OBRIGATÓRIA PARA O ENVIO DOS RESUMOS
Os trabalhos deverão ser enviados acessando o Link abaixo: Cemcerimonia.
O autor principal deve preencher todos os campos que equivalem ao resumo do trabalho,
com o máximo de 500 palavras.
Estrutura do resumo (máximo de 500 palavras):
a) Introdução e objetivos.
b) Método.
c) Resultados.
d) Conclusões.
e) Palavras Chave: até 3 orientadas pelo DeCS.
Os resumos poderão ser redigidos em Português ou inglês. Não é necessário informar
referências bibliográficas na inscrição dos resumos. Não deverão ser utilizados artifícios gráficos
(negrito, itálico, MAIÚSCULAS etc.) para enfatizar palavras no texto. Não será possível a troca dos
arquivos após o “envio final” do resumo do trabalho.

PARTE IV - IDIOMA PARA A APRESENTAÇÃO
A apresentação, tanto oral quanto pôster poderá ser em Inglês ou Português.
Informações relevantes
O autor principal deve informar se o trabalho possui registro em Comitê de Ética em
Pesquisa. Caso o trabalho tenha sido registrado, o autor deve incluir o número do registro no
resumo no campo específico.
O autor principal deve declarar se há conflito de interesse. Caso haja, deve informar qual o
conflito.
Em caso de aceite do trabalho, a taxa de inscrição para o autor principal deverá ser,
obrigatoriamente, paga até o dia 20 de setembro; atendendo às regras para o envio do trabalho.
Os trabalhos aprovados ficarão disponíveis no site do evento, para possibilitar maior
número de acessos e divulgação do conhecimento científico apresentado. Os vinte (melhores)
trabalhos aprovados para o evento serão convidados para o envio do resumo expandido que
serão publicados no Jornal Brasileiro de Telessaúde. Os três melhores trabalhos aprovados serão
anunciados e premiados na cerimônia de encerramento do evento. Serão considerados como
critérios de desempate: a inovação e a originalidade na aplicação para a telessaúde. No caso do
autor principal ser aluno de graduação, o trabalho concorrerá ao “Prêmio Jovem Pesquisador em
Telessaúde” e será premiado na cerimônia de encerramento do evento. A avaliação será realizada
pela comissão organizadora do Evento.

Será editado nos Anais do CBTms2017. O certificado de apresentação do trabalho estará
acessível somente em versão digital e disponível para o autor principal, após a realização do
evento. Não serão emitidos certificado impressos.
Outros casos não mencionados nesse regulamento serão decididos individualmente pela
Comissão Científica, conforme a necessidade Os 3 melhores resumos poderão ser convidados
a escrever o artigo completo para o Jornal Brasileiro de Telessaúde, seguindo as instruções da

revista.
Datas importantes
•

09 de maio a 11 de setembro - Prazo para o envio de trabalhos;

•

06 de setembro - Divulgação da lista dos trabalhos aprovados (para os trabalhos
submetidos até 01/09);

•

18 de setembro - Divulgação da lista final dos trabalhos aprovados (incluindo os trabalhos
submetidos após 01/09);

•

Até 20 de setembro - Pagamento da inscrição do autor apresentador.

Informações importantes
1.

O não pagamento da Inscrição cancelará automaticamente a aprovação do trabalho.

2. O comprovante de aluno na graduação ou na pós-graduação deverá ser enviado para
confirmação do desconto na inscrição. A ausência do comprovante cancelará a inscrição.
3. Sob nenhuma hipótese será devolvido o valor da inscrição após o pagamento.

Instruções para a
apresentação oral dos
trabalhos aprovados

1.

As apresentações dos trabalhos aprovados terão o tempo total de 10min. Acesse a grade do
programa e verifique a sala para a sua apresentação.

2. A apresentação em power point deverá ser enviada para o e-mail trabalhos@cbtms.org.br até
dia 16 de outubro tendo em vista que todos os trabalhos ficarão disponíveis para o acesso no
site do CBTms2017.
3. Os arquivos da apresentação deverão ser entregues no Mídia Desk com antecedência mínima
e obrigatória de 2 horas antes do horário da apresentação.
4. O “Certificado de Apresentação do Trabalho” estará disponível a partir de 30 dias após evento.
5. Eventuais dúvidas deverão ser encaminhadas para o e-mail cbtms2017@abtms.org.br.

