
 
 
 

SUBMISSÃO DE TRABALHOS 
 
O Congresso de Inovação e Tecnologias em Auditoria em Saúde  tem como 
objetivo fomentar assuntos relacionados a área de auditoria em saúde e 
tecnologias, mostrar as inovações e gerar discussões para melhoria dos 
processos de auditoria com uso de tecnologias.  

O congresso reunirá profissionais auditores, profissionais das áreas de 
tecnologias, gestores de auditoria em hospitais e operadoras de saúde , e 
profissionais administrativos , tanto do setor público como privado, para 
promover um amplo debate de ideias, fundamentos, aplicações  
relacionadas ao uso de tecnologias na Auditoria em Saúde. 

Assim, convidamos autores a submeter relatos de casos (experiências na 
área) e demonstrações sobre pesquisas originais e aplicações inovadoras 
nas áreas de Auditoria com aplicação de Tecnologias. 

O Congresso de Inovação e Tecnologias em Auditoria em Saúde  está 
organizado em sete principais eixos (área temática) da Auditoria:  

1. Auditoria de Contas Hospitalares ; 
2. Auditoria da Qualidade; 
3. Auditoria em Oncologia; 
4. Auditoria em OPME; 
5. Auditoria em Atenção Primária 
6. Auditoria Concorrente e In Loco 
7. Auditoria no SUS 

Os autores devem obrigatoriamente selecionar pelo menos um eixo de 
ênfase para sua submissão. O corpo de revisores poderá colocá-lo 
posteriormente no eixo mais adequado. 

O número de autores por trabalho está restrito a 10 (dez). Com o objetivo 
de garantir maior oportunidade de participação a todos, um autor pode 
participar de múltiplas submissões, mas só pode ser primeiro autor em uma 
submissão por modalidade. 

 

 



 

Modalidades de Submissão 

Relatos de casos (experiências na área)  
Relato estruturado de caráter não científico para apresentação de 
experiências práticas em casos reais, apresentando os pontos fortes e 
fracos das experiências vividas. Deve ser utilizado o formato para 
submissão definido pela Comissão Científica ( Modelo Padrão Relato de 
Caso) 
Forma de apresentação: Presencial ( sala científica) 

Demonstrações 

Apresentação de um produto inovador ou experiência relevante, não 
comercial, de qualquer aplicação de Tecnologia com aplicação na área de 
Auditoria, como sistemas, dispositivos, aplicações, resultado de pesquisas 
e esforços públicos ou privados. 
Deve ser utilizado o formato para submissão definido pela Comissão 
Científica ( Modelo Padrão Demonstração) 
Forma de apresentação: Presencial ( sala científica) 

 

Submissão 

A submissão dos trabalhos deverá ser feita por email. Enviar para 
cursos@lrmg.com.br  

  
Cronograma de Submissão de Trabalhos 

• Data final para submissões: 15/08/2022 
• Notificação dos trabalhos aceitos: 01/09/2022 
• Data limite para envio das versões finais : 09/09/2022 
• Data limite para a inscrição de autores no congresso 05/09/2022 

     
Avaliação das Submissões e Regulamento 

Os trabalhos serão revisados por pelo menos dois membros com mestrado 
da Comissão Científica, segundo calendário de submissões. Os critérios de 
qualificação da submissão incluem relevância, originalidade, contribuição 
científica ou tecnológica. Os trabalhos que não obedecerem às regras de 



formatação de sua modalidade serão automaticamente rejeitados pelos 
revisores. 

As instruções para a elaboração do texto de cada modalidade encontram-
se no link no item “Modalidades de Submissão”. 

ATENÇÃO : Não serão aceitos trabalhos enviados por empresas, somente 
por profissionais auditores. Há sessão startup na sala científica para isso e 
tempo em plenária (sessão empresa)  

Após aprovado todos os autores devem estar inscritos no congresso. Pelo 
menos dois autores devem estar inscritos na modalidade presencial e os 
demais poderão estar inscritos na modalidade à distância (ingresso virtual)  

      

Contato 

Caso tenha dúvidas sobre a submissão de trabalhos ou demais assuntos do 
congresso, contate a LRMG realidade em auditoria  por e-mail 
cursos@rmg.com.br ou Whatsapp 11 99481-4783 


