Edital para inscrição e submissão de trabalhos
A comissão organizadora do III CONGRESSO DE TECNOLOGIAS E
DESENVOLVIMENTO NA AMAZÔNIA (CTDA2019) torna pública as regras para
submissão de trabalhos científicos.

O objetivo principal do evento é a integração das comunidades acadêmicas
das IES da região Norte.
DA INSCRIÇÃO
1. As submissões dos trabalhos devem ser realizadas até o dia 04 de novembro de 2019
através do site do evento.
1.1 Pelo menos um autor deverá se inscrever no evento.

2. Podem submeter trabalhos discentes de cursos de graduação, profissionais e docentes,
segundo as áreas (eixos temáticos):
2.1 Ciências Biológicas
1. Biologia Geral
2. Genética
3. Botânica
4. Zoologia
5. Ecologia
6. Morfologia
7. Farmacologia
8. Biotecnologia
2.2 Ciências Exatas e da Terra
1. Ciências da Computação
2. Astronomia
3. Engenharia da Computação
4. Informática
2.3 Engenharias
1. Eng. Civil
2. Eng. Elétrica
3. Eng. Sanitária e Ambiental
4. Eng. Mecânica
5. Eng. Agronômica
2.4 Aquicultura

DA FORMATAÇÃO DOS TRABALHOS

3. Os trabalhos poderão ser submetidos sob a forma de:
3.1 Artigo segundo o formato disponibilizado no Anexo 1 deste Edital e
1. Prepare o artigo em papel tamanho 21,0 cm  29,7 cm, papel A4. Utilize fonte
Times New Roman. Não utilize numeração nas páginas. O número mínimo e
máximo de páginas é 4 e 11, respectivamente;
2. O arquivo deve ser enviado no formato *.docx.
3. Os artigos podem ser escritos em inglês ou português.
4. O eixo temático (itens 2.1 a 2.4) a qual pertence o Artigo deve ser informado

acima do título do Artigo, conforme Anexo 1 disponibilizado;
5. Deve conter no máximo 5 autores.
3.2 Resumo Expandido segundo o formato disponibilizado no anexo 2.
(a) Prepare o Resumo Expandido em papel tamanho 21,0 cm  29,7 cm, papel
A4. Utilize fonte Times New Roman. Não utilize numeração nas páginas.
Deve ter um número mínimo de 500 palavras (do título às referencias) e ter
no máximo 4 páginas;
(b) O resumo expandido deve ser enviado no formato *.docx.
(c) Deverá ser organizado de acordo com os seguintes tópicos: Título, Autores,
Instituição de vínculo dos autores, Resumo, Palavras- chave, Introdução,
Material e Métodos, Resultados e discussão, Conclusão e Referencias.
(d) O eixo temático (itens 2.1 a 2.7) a qual pertence o resumo expandido deve
ser informado acima do título do resumo expandido, conforme Anexo 2
disponibilizado.
3.3 Resumo Simples segundo o formato disponibilizado no anexo 3
3.3.1 Prepare o resumo simples em papel tamanho 21,0 cm  29,7 cm, papel
A4. Utilize fonte Times New Roman com Limite de palavras: mínimo de 300
e máximo de 500 palavras (do título às conclusões);
3.3.2. O resumo simples deve ser enviado no formato *.docx.
3.3.3. Deverá ser organizado de acordo com os seguintes tópicos: introdução, material e
métodos, resultados e discussão e conclusão, os quais deverão ser apresentados em texto
corrido, justificado. Cada item deve seguir a mesma linha que o item anterior, não devendo
possuir ponto parágrafo.
3.3.4. Não deverá incluir tabelas, quadros ou figuras;
3.3.5. O eixo temático (itens 2.1 a 2.4) a qual pertence o resumo simples deve ser informado
acima do título do resumo simples, conforme Anexo 3 disponibilizado.

DOS TRABALHOS SELECIONADOS
4. Os trabalhos submetidos ao CTDA2019 serão avaliados por uma comissão científica
composta por professores e pesquisadores das áreas de abrangência do evento, de
acordo com o descrito no item 2.
5. Os trabalhos selecionados para participar do CTDA2019 serão apresentados sob a
forma de Pôster ou Oral.
5.1 Todos os Resumos Simples aceitos serão apresentados sob a forma de pôster

5.2 Caberá ao Comitê Científico definir se a apresentação do Artigo ou Resumo
Expandido aceitos será sob a forma de Pôster ou Apresentação Oral.
5.3 Para a apresentação oral o participante terá um tempo de 10 minutos para
apresentar o trabalho e 5 minutos para responder os questionamentos e/ou
perguntas.
1. Os autores do trabalho poderão utilizar recursos áudio visuais para a
apresentação oral;
2. Os autores do trabalho deverão entregar o arquivo referentes ao trabalho à
comissão organizadora com, no mínimo, 1 hora de antecedência à sua
apresentação;
3.

Os autores do trabalho serão os únicos responsáveis pela dinâmica de
apresentação e não poderão ultrapassar o tempo estipulado.

5.4 Os trabalhos que forem selecionados para apresentarem na forma de Pôster devem
utilizar, obrigatoriamente, o modelo de Pôster que será disponibilizado no site do
evento.
5.5 As dimensões e a formatação do Pôster devem ser as seguintes:
1. Altura de 120 cm e largura de 90 cm;
2. Título em destaque no topo do trabalho;
3. Abaixo do título, nome dos autores e Filiação Institucional/ Universidade à
qual os autores estão vinculados;
4. O nome do autor que irá apresentar o trabalho deve ser sublinhado;
5. Incluir os seguintes itens: Introdução, Material e Métodos, Resultados e
Discussão, Conclusões e Referência;
6. No dia da apresentação um dos autores deverá estar ao lado do pôster, para
prestar esclarecimentos aos demais participantes e, também, para que possa
ser avaliado pela Comissão Avaliadora.
5.6 Os pôsteres devem ser autoexplicativos e conter o menor volume de texto
possível, sendo permitido o uso de recursos visuais como (figuras, tabelas,
quadros, etc.).
6. Para a inclusão dos trabalhos nos anais do CTDA2019 é obrigatório que os trabalhos
sejam avaliados durante o CTDA2019 ou sob a forma de pôster ou apresentação oral.
7. Os trabalhos aceitos serão divulgados no site no período descrito no tópico
cronograma;
CRONOGRAMA
8. O aceite dos trabalhos submetidos ao CTDA2019 respeitarão os prazos descritos
na Tabela abaixo:
Atividade

Data

Submissão dos trabalhos (Artigo, Resumo
Expandido, Resumos Simples)

10.09 a 04.11.2019

Resultado dos trabalhos selecionados

12.11.2019

DISPOSIÇÕES GERAIS
9. A inscrição do trabalho implica na concordância pelos autores com as normas descritas
neste documento.

10. Cada participante poderá ser primeiro autor em até dois trabalhos e não haverá limite
de trabalho como coautor. No caso de autores discentes é obrigatória a participação de
um orientador no desenvolvimento do trabalho.
11. Os conteúdos dos trabalhos submetidos serão de responsabilidade dos autores;
12. A decisão final da comissão avaliadora é considerada suprema, irrevogável e
inapelável, a qual não será revista;
13. Os casos omissos neste edital serão tratados em tempo hábil pela comissão científica
do CDTA2019.

ANEXO 1
Colocar o eixo temático do trabalho

Instruções para Autores dos Artigos e Abstracts da
Conferência CTDA
Juliano H. Rodrigues1, Igor S. Pereira2, Miguel R. Oliveirar1, Diemison N. Rocha3
1

Instituto de Ciências Exatas e Naturais – Universidade Federal do Pará (UFPA)
Caixa Postal 15.064 – 91.501-970 – Porto Alegre – RS – Brazil
2

Department of Computer Science – University of Durham
Durham, U.K.
3

Faculdade de Sistemas de Informação
Universidade Federal do Pará (UFPA) – Cametá, PA – Brasil
{jhr,Miguel,drocha}@ufpa.br, igorpp@durham.ac.uk

Abstract. This meta-paper describes the style to be used in articles and short papers
for SBC conferences. For papers in English, you should add just an abstract while
for the papers in Portuguese, we also ask for an abstract in Portuguese
(“resumo”). In both cases, abstracts should not have more than 10 lines and must
be in the first page of the paper.
Resumo. Este meta-artigo descreve o estilo a ser usado na confecção de artigos e
resumos de artigos para publicação nos anais das conferências organizadas pela
SBC. É solicitada a escrita de resumo e abstract apenas para os artigos escritos
em português. Artigos em inglês deverão apresentar apenas abstract. Nos dois
casos, o autor deve tomar cuidado para que o resumo (e o abstract) não
ultrapassem 10 linhas cada, sendo que ambos devem estar na primeira página do
artigo.

1. Informação Geral
Todos os artigos completos submetidos, incluindo qualquer documento complementar,
devem ser escritos em Inglês ou Português. A formatação do papel deve ser A4 com coluna
única, 3,5cm de margem superior, 2,5 de margem inferior e 3,0cm para margens laterais,
sem rodapés. A fonte principal deve ser Times, tamanho nominal 12, com 6 pontos de espaço
antes de cada parágrafo. A numeração das páginas deve ser suprimida.
Artigos completos devem respeitar o número limite de páginas definido pela
conferência. Conferências que publicam apenas abstracts pedem por textos de uma página.

2. Seções e Parágrafos
Títulos de seção devem ser em negrito, fonte 13, títulos de seção devem constar em negrito,
alinhado à esquerda. Deve haver 12 pontos de espaçamento extra antes de cada título.
Numeração de seção é opcional. O primeiro parágrafo de cada seção não deve ser recuado,
enquanto as primeiras linhas dos parágrafos subsequentes devem ser recuadas em 1,27cm.
Espaçamento entre linhas 1,5.
2.1 Subseções
Os títulos das subseções devem ser em negrito, fonte tamanho 12, alinhados à esquerda.

3. Figuras e Legendas
Section titles must be in boldface, 13pt, flush left. There should be an extra 12 pt of space
before each title. Section numbering is optional. The first paragraph of each section should
not be indented, while the first lines of subsequent paragraphs should be indented by 1.27
cm.
4.1. Subsections
The subsection titles must be in boldface, 12pt, flush left.

5. Figures and Captions
As legendas de imagens e tabelas devem ser centralizadas se ocuparem menos de uma
linha (Figura 1), caso contrário, devem ser justificadas e recuadas 0.8cm em ambas as
margens, como mostra a Figura 2. A legenda deve ser na fonte Helvetica, tamanho 10,
negrito, com seis pontos de espaço antes de cada legenda.

Figura 1. Uma figura típica.

Figura 2. Esta figura é um exemplo de figura de legenda tendo mais de uma linha e
justificada considerando as margens mencionadas na Seção 5.

Em tabelas, procure evitar o uso de fundos coloridos ou sombreados, evitar linhas
grossas, duplas ou de enquadramento desnecessárias. Quando reportar informações
empíricas, não utilize mais dígitos decimais do que os garantidos em termos de precisão e
reprodutibilidade. As legendas de tabela devem ser colocadas antes da tabela (veja Tabela 1)

e a fonte também deve ser Helvetica, tamanho 10, negrito, com 6 pontos de espaçamento
antes e depois de cada legenda.
Tabela 1. Variáveis a serem consideradas na avaliação de técnicas de interação.

5. Imagens
A resolução das imagens no papel deve ser de aproximadamente 600 dpi para imagens em
preto e branco e de 150 a 300 dpi para imagens em tons de cinza. Não inclua imagens com
resolução excessiva, pois podem levar horas para imprimir, sem nenhuma diferença visível
no resultado.

6. Referências
Referências bibliográficas devem ser claras e uniformes. As referências devem ser
listadas utilizando fonte tamanho 12, com 6 pontos de espaço antes de cada referência. A
primeira linha de cada referência não deve ser recuada, enquanto as posteriores devem ser
recuadas em 0,5cm. A partir de 2019 TODAS as referências do CTDA devem seguir o
modelo mais atual da norma ABNT.

ANEXO 2
Colocar o eixo temático do trabalho
MODELO DE RESUMO EXPANDIDO
Nome Completo1; Nome Completo2; Nome Completo.
Orientador3.
(1)

Função ou ocupação (professor, pesquisador, estudante, etc); Instituição (nome por extenso); Cidade,
Estado; Endereço eletrônico (E-mail); (2) Função ou ocupação (professor, pesquisador, estudante, etc);
Instituição (nome por extenso); (3) Para os demais autores, usar formato igual ao do segundo autor.

RESUMO. Este modelo tem por objetivo orientar aqueles que desejam submeter um
trabalho para o CTDA2019 que será realizado em Santarém – PA. Informamos que este
documento é apenas um modelo de Resumo Expandido e não apresenta os elementos
ilustrativos que poderão conter os resumos a serem enviados ao evento. O Resumo
Expandido deverá ser organizado de acordo com os seguintes itens: Título (maiúsculo,
negrito, centralizado, fonte Times New Roman 14, espaçamento simples; Não deve
exceder duas linhas), Autores (máximo de 10 autores por trabalho; nomes completos e
por extenso, minúsculo, negrito, centralizado, fonte Times New Roman 12, espaçamento
simples entre linhas, separados por ponto e vírgula (;) com ponto final após o último. O
nome do apresentador deverá estar sublinhado), Instituição de vínculo dos autores
(deve estar entre parênteses abaixo do nome dos autores; endereço para correspondência
e contato deverá vir em notas identificadas por números, usando fonte Times New Roman
10, espaço simples), Resumo (até 300 palavras, em parágrafo único, sem recuo e com
espaçamento simples), Palavras- chave, Introdução, Material e Métodos, Resultados
e discussão, Conclusão e Referências. O resumo expandido deve seguir a seguinte
formatação: espaçamento entre linhas simples para Título, Autores, Instituição de vinculo
dos autores, palavras-chave, Resumo e Referencias; espaçamento 1,5 para os demais
itens; Tamanho das margens: superior 3, inferior 2, esquerda 3 e direita 2 cm. Os tópicos
Introdução, Material e Métodos, Resultados e discussão, Conclusão e Referências
deverão começar em novo parágrafo, escritos em maiúsculo e negrito, com fonte Times
New Roman, tamanho 12 e corpo do trabalho justificados, com recuo de 2 cm na primeira
linha. O conteúdo do trabalho deve ser claro, sucinto e, obrigatoriamente, explicar o(s)
objetivo(s) pretendido(s), procurando justificar sua importância, os principais
procedimentos adotados, os resultados mais expressivos e conclusões, devendo ter um
número mínimo de 500 palavras (do título às referencias) e ter no máximo quatro páginas.
PALAVRAS-CHAVE: De 3 a 5 palavras-chave, ou seja, expressões relacionadas ao
tema do trabalho e necessárias ao sistema de busca e indexação. As palavras chave devem
ser separadas por ponto e vírgula (;).
INTRODUÇÃO
O texto da introdução deve possuir, no máximo, 170 palavras, contendo
objetivo (s) especificado (s) ao seu final. Neste item, devem ser evitadas divagações,

utilizando-se de bibliografia apropriada e a justificativa quanto a relevância do assunto
abordado no estudo/trabalho de forma clara e sucinta. Em todo o resumo expandido, as
citações devem ser indicadas por um sistema de chamada autor-data: devem vir entre
parênteses, em caixa alta e separadas por vírgula. Exemplo: um autor citado (BRAGA,
2016); dois autores (SOUZA e DRUMOND, 2018); até três autores (SOUZA;
GONÇALVES; SANTOS, 2018) ou quando for mais de três autores, indica-se apenas o
primeiro autor, acrescentando-se a expressão et al. exemplo: (LIMA et al., 2018). Em
algumas situações, no corpo do texto, as citações podem ter apenas as letras iniciais
maiúsculas. Exemplo:
A ironia seria assim um forma implícita de heterogeneidade mostrada,
conforme a classificação proposta por Authier-Reiriz (1982).
As citações indiretas de diversos documentos da mesma autoria, publicados
em anos diferentes e mencionados simultaneamente, tem as suas datas separadas por
vírgula. Exemplo: (DREYFUSS, 1989, 1991, 1995) e (CRUZ; CORREA; COSTA,
1998, 1999, 2000); As citações diretas, no texto, de até três linhas, devem estar contidas
entre aspas duplas. As citações diretas, no texto, com mais de três linhas, devem ser
destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra menor que a do texto
utilizado (tamanho 10) e sem as aspas.

MATERIAL E MÉTODOS
Este item deve conter os métodos utilizados na realização do trabalho.
Dependendo da natureza do trabalho, uma caracterização da área experimental deve ser
inserida, tornando claras as condições em que a pesquisa foi realizada. Quando os
métodos forem os mais comumente utilizados, apenas a referência bibliográfica é
suficiente; caso contrário, é necessário apresentar a descrição dos procedimentos
utilizados, adaptações promovidas, etc. Unidades de medidas e símbolos devem seguir o
Sistema Internacional. Este item pode ser separado em tópicos para melhor entendimento
da pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Esse item deve conter os dados e resultados durante toda a pesquisa ou até o
momento. O resumo expandido poderá incluir tabelas, quadros e outros elementos
ilustrativos (imagem e gráfico) podendo estar dispostos no decorrer do trabalho, devem
ser numeradas com algarismos arábicos e devem possuir vínculo com o texto, devendo

ser incluídas o mais próximo possível de onde foram citadas pela primeira vez. As
imagens e gráficos devem ser definidos como figuras. Todos os elementos ilustrativos
deverão ser compatíveis com o formato *.docx.
O título da figura, quadro e tabela devem ser localizados na parte superior. Na
parte inferior, é obrigatório identificar a fonte da figura, quadro ou tabela (mesmo que ela
seja de autoria própria) usando a seguinte formatação: tamanho 10; estilo regular;
espaçamento simples.
Quando as figuras forem utilizadas, devem ser apresentadas centralizadas
com tamanho e detalhes suficientes para a composição gráfica final. Antes de compor o
texto, devem, preferencialmente, ser convertidas para o formato JPEG em baixa resolução
(640 x 480 pixels) e somente depois serem inseridas no texto do Word como figuras
(copiar, colar especial, imagem JPEG ou gráfico do Excel, por exemplo).
Quando for necessário o uso de tabelas ou quadros, estes não devem ser
extensos, assim como não devem conter dados supérfluos, privilegiando-se dados médios;
suas legendas devem ser concisas e autoexplicativas.

CONCLUSÃO
Deve basear-se exclusivamente nos resultados do estudo (com base nos
objetivos e resultados), com sentenças curtas e diretas, sem comentários adicionais,
evitando-se a repetição de comentários dos resultados. Não deve exceder 150 palavras.

Financiamento e agradecimento (se houver): Descrever o agradecimento e o
financiamento (por exemplo: agências de fomento). Quando houver, deve ser descrito de
maneira breve e adicionado abaixo da conclusão.

Declaração de conflito de interesses: Caso não haja, os autores podem usar a expressão
“Declaramos não haver conflito de interesse” Item não obrigatório para o trabalho. Se
utilizado, deve ser adicionado abaixo da conclusão.

REFERÊNCIAS
As referências deverão atender aos padrões da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (NBR 6023, 2002).

ANEXO 3
Colocar o eixo temático do trabalho
MODELO DE RESUMO SIMPLES
Nome Completo1; Nome Completo2; Nome Completo.
Orientador3.
(1)

Função ou ocupação (professor, pesquisador, estudante, etc); Instituição (nome por extenso); Cidade,
Estado; Endereço eletrônico (E-mail); (2) Função ou ocupação (professor, pesquisador, estudante, etc);
Instituição (nome por extenso); (3) Para os demais autores, usar formato igual ao do segundo autor.

PALAVRAS-CHAVE: de 3 a 5 palavras-chave, necessárias ao sistema de busca e
indexação. Separar as palavras-chave por ponto e vírgula (;).
INTRODUÇÃO: Este modelo tem por objetivo orientar aqueles que desejam submeter
um trabalho para o CTDA2019 que será realizado em Santarém – PA. Informamos que
este documento é apenas um modelo de Resumo Simples com caráter orientador. O
Deverá ser organizado de acordo com os seguintes itens: Título (maiúsculo, negrito,
centralizado, fonte Times New Roman 14, espaçamento simples; Não deve exceder duas
linhas), Autores (máximo de 10 autores; nomes completos e por extenso, minúsculo,
negrito, centralizado, fonte Times New Roman 12, espaçamento simples entre linhas,
separados por ponto e vírgula (;) com ponto final após o último. O nome do apresentador
deverá estar sublinhado), Instituição de vínculo dos autores (deve estar entre parênteses
abaixo do nome dos autores; endereço para correspondência e contato deverá vir em notas
identificadas por números, usando fonte Times New Roman 10, espaço simples),
Palavras- chave, Introdução (nesse item deve ser evitado divagações, utilizando-se de
bibliografia apropriada e a justificativa quanto a relevância do assunto abordado no
estudo/trabalho de forma clara e sucinta. Este item deve conter o (s) objetivo (s) do
trabalho), Material e Métodos, Resultados e discussão e Conclusão. O resumo simples
deve possuir espaçamento entre linhas simples para todos os itens; Tamanho das
margens: superior 3, inferior 2, esquerda 3 e direita 2 cm. O conteúdo do trabalho deve
ser claro, sucinto e, obrigatoriamente, explicar o(s) objetivo(s) pretendido(s), procurando
justificar sua importância, os principais procedimentos adotados, os resultados mais
expressivos e conclusões, com o mínimo de 300 e máximo de 500 palavras. As citações
que forem feitas no resumo simples devem seguir as normas de citação descritas na
introdução do resumo expandido (anexo 2 do edital de inscrição e submissão de
trabalhos). MATERIAL E MÉTODOS: Deve conter os métodos utilizados na
realização do trabalho. Dependendo da natureza do trabalho, uma caracterização da área
experimental deve ser inserida, tornando claras as condições em que a pesquisa foi
realizada. Quando os métodos forem os mais comumente utilizados, apenas a referência
bibliográfica é suficiente; caso contrário, é necessário apresentar a descrição dos
procedimentos utilizados, adaptações promovidas, etc. Unidades de medidas e símbolos
devem seguir o Sistema Internacional. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Esse item deve
conter os resultados obtidos durante toda a pesquisa ou até o momento. CONCLUSÃO:
Deve basear-se exclusivamente nos resultados do estudo, com sentenças curtas e diretas,
sem comentários adicionais, evitando-se a repetição de comentários dos resultados.

