
Guia de autoria de publicação de acesso aberto com digital object identifier
(DOI)

Objetivo e escopo
A Agência de Inovação Tecnológica e Social (agits) preza por publicações rápidas e acessíveis

para invenções de acesso aberto com um código de identificação, o DOI e serão, disponibilizadas

no portal da agência. Serão consideradas as publicações que envolvem inovação tecnológica

e/ou social e/ou em políticas públicas, com relevância evidente para a sociedade e pertinência

institucional. Todos os pedidos passam por avaliação da comissão de registros especiais (CoRE).

Preparação do material
O material deve ser submetido em Português. O corpo do texto deve ter fonte Lato, tamanho

12, justificado e espaçamento 1,15. Use formatações com itálico, negrito e símbolos especiais

somente se necessário. O estilo de autoria é respeitado, desde que sigam as regras

apresentadas neste documento.

- Título deve ser conciso e informativo e conter até 15 palavras e tamanho de fonte 20

- Nomes dos autores devem ser compatíveis com o currículo da Plataforma Lattes;

- O estado da arte deve conter uma breve introdução (até 100 palavras) contendo o panorama

em que a invenção se insere;

- A descrição da metodologia e/ou invenção desenvolvida varia de acordo com a proposição

apresentada, devendo conter pelo menos um arquivo de texto. No caso da presença de

figuras e/ou vídeos, veja mais informações adiante. As referências citadas no texto devem ser:

Smith (2015), ou Smith & Smith (1999), ou Smith et al. (2020) [para três ou mais autores], ou

alternativamente em parênteses (Smith 2015; Smith & Smith 1999; Smith et al. 2020);

- A relevância da invenção deve incluir a justificativa do campo: tecnológica, social ou ambas,

com até 80 palavras em que a invenção se insere e, também, deve estar clara sua relevância

nos diferentes setores da sociedade. Toda a literatura citada no texto deve ser listada no item

de referências bibliográficas;

- Referências bibliográficas devem seguir o formato abaixo:

Artigo científico: Smith A (2015). Título do artigo científico. Título da revista científica sem
abreviação, volume, x–y.

Capítulo de livro: Smith A & Smith B (1999) Título do capítulo. In: Smith A. & Smith B.

(Eds), Título do livro. Editora e localização, pp. x–y.

Livro [dissertações e resumos de simpósios/conferências devem ser citados como livros]:

Smith A., Smith B & Smith C (2020). Título do livro. Editora e localização, xzy pp.

Publicação na internet: Autor (2011). Título do site, base de dados ou outra fonte.

Disponível em: http://XXXX.XXX/ (Data de acesso 20/02/2020).

Figuras
As figuras (imagens, ilustrações ou pranchas) devem ter tamanho que mantenha boa resolução

(ex: até 150 dpi) e não seja desproporcional com relação ao texto na página. Caso seja uma figura

que ocupe toda a página, lembre-se de adequar a orientação da página.. As figuras devem ser

numeradas e citadas no texto como  Figura 1, 2, 3.

Material complementar
Fique à vontade para fazer um cartaz gráfico, vídeo, apresentação dinâmica para apresentar seu

trabalho.  Isso te dá mais chance de alcançar a sociedade.




