
 

 

 

DELFOS - EVENTO DO PROGRAMA DE DOUTORADO DE INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA E BIOFARMACÊUTICA DA UFMG 2017 

 

Normas Gerais: 

 

Cada participante poderá submeter 1 (um) resumo para o evento como 1º autor 
e até 2 (dois) como coautor, no período de 15 de setembro a 15 de outubro 
de 2017. 

Os resumos serão revisados pelos consultores Ad hoc e os todos 
trabalhos aceitos, serão publicados na forma e Anais (on-line).  

1. Os resumos deverão estar digitados em editor de texto Word, fonte Arial, 
estilo normal, tamanho 12, em português, espaçamento simples (1,0) entre 
linhas. 

2. Utilizar as seguintes margens: superior e esquerda 3.0 cm, margem direita e 
inferior 2.0 cm; fonte Arial, estilo normal, em página A4. 

3. Os resumos deverão conter os seguintes itens: Título: o título do resumo 
deverá ser em letra maiúscula, em negrito, centralizado, fonte Arial, estilo 
normal, tamanho 12. 

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 
Arial, tamanho 12. Escrever apenas nome e sobrenome dos autores, em forma 
de texto corrido, separados por vírgula. Informações do autor principal: deve 
ser escrito abaixo do nome dos autores, na próxima linha, alinhado à direita, 
em fonte Arial, tamanho 10. Conter filiação institucional dos autores e e-mail 
apenas do autor principal. 

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 Arial, tamanho 12, espaçamento 1,0 entre linhas e conter no 
mínimo 250 e no máximo 500 palavras. 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: a) Introdução b) Objetivo c) Metodologia ou 
Material e métodos d) Resultados (parciais ou concluído) e) Conclusões ou 
considerações finais 

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 três palavras-chave. 

Fonte de Financiamento: Se houver inserir após as palavras-chave, pular uma 
linha e informar fontes de financiamento (custeio, quando for o caso), em letra 
Arial, tamanho 12. 

 

 



 

 

 

 

EIXOS TEMÁTICOS E EMENTAS 

 

1. Gestão da Inovação; 

Agrega estudos que abordem, descrevam e analisem casos acerca da Gestão 
da Inovação, Estratégias de Inovação, Inovação e Competitividade, Difusão de 
Inovações, Inovação e especificidades setoriais, Inovação e internacionalização 
de empresas, Planejamento e gestão do processo de inovação, Indicadores de 
inovação e Políticas públicas para inovação. 

2. Inovação e Empreendedorismo; 

Agrega estudos que abordem, descrevam e analisem trajetórias de inovação e 
empreendedorismo, trabalho e competência, na esfera pública ou privada, 
demonstrando casos, análises, projeções. 

3. Inovação Biofarmacêutica; 

Agrega estudos sobre as inovações e o desenvolvimento no setor 
biofarmacêutico a partir da criação de novos fármacos e biofármacos. 

4. Casos práticos de Inovação; 

Agrega estudos que abordem, descrevam e analisem casos práticos de 
inovação aplicados em gestões de organizações públicas e privadas. 

5. Inovações e Propriedade Intelectual. 

Agrega estudos que abordem, descrevam e analisem as relações entre 
inovações e os ativos de propriedade intelectual, tais como: patentes 
(invenções ou modelos de utilidade), desenhos industriais, registros de 
indicação geográfica, marcas registradas, marcas de serviço, know-how e 
direitos autorais. 

6. Inovações e Desenvolvimento 

Agrega estudos que abordem, descrevam e analisem as relações entre 
inovações e o desenvolvimento em seus aspectos sociais, econômicos, 
sustentável, local, urbano, rural e outros. 

7. Inovações e Tecnologias Sociais 

Agrega estudos que abordem, descrevam e analisem as relações entre 
inovações e tecnologias sociais, como política de ciência e tecnologia, como 
política pública e como ferramenta para o desenvolvimento. 

 

 

 

 



 

 

 

MODELO DE RESUMO 

 

Titulo: o título do resumo deverá ser em letra maiúscula, em negrito, 

centralizado, fonte Arial, estilo normal, tamanho 12. 

 

Autores: 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 Arial, tamanho 12. Devem ser seguidos pela filiação 

institucional e endereço de e-mail apenas do autor principal. 

 

Eixo Temático: Escolher um dos eixos abaixo  

1: Gestão da Inovação; 

2: Inovação e Empreendedorismo; 

3: Inovação Biofarmacêutica; 

4: Casos práticos em Inovação; 

5: Inovações e Propriedade Intelectual; 

6: Inovações e Desenvolvimento; 

7: Inovações e Tecnologias Sociais. 

 

Corpo do resumo: 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 Arial, tamanho 12, 
espaçamento 1,0 entre linhas e conter no mínimo 250 e no máximo 500 
palavras. 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: a) Introdução b) Objetivo c) Metodologia ou Material e métodos 
d) Resultados (parciais ou concluído) e) Conclusões ou considerações finais). 

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 três palavras-chave. 

 

 

 


