
Normas para submissão dos resumos dos trabalhos científicos 
 

Data limite para submissão dos trabalhos: 15/07/2019 
 
1. Normas gerais 

 

1.1) Os resumos poderão ser submetidos, com no máximo 120 (cento e vinte) 

linhas (incluso o espaço de utilização de imagens); 

 

1.2) O conteúdo do resumo submetido é de exclusiva responsabilidade do(s) 

autor(es) quanto à veracidade e propriedade intelectual; 

 

1.3) Serão aceitos trabalhos redigidos nos idiomas português, inglês ou 

espanhol; 

 

1.4) A apresentação do trabalho poderá ser realizada por qualquer um dos 

autores, devendo o autor-apresentador estar devidamente inscrito no 

congresso e ser o responsável em submeter o resumo; 

 

1.5) O certificado de apresentação do trabalho será emitido em nome do autor-

apresentador; 

 

1.6) Cada inscrito como primeiro autor poderá submeter até 02 (dois) 

resumos, podendo, entretanto, participar como coautor de resumos 

submetidos por outros congressistas inscritos; 

 

1.7) Após a análise da comissão científica, o autor receberá, por e-mail, o 

aviso de aceite, recusa ou solicitação de correção do trabalho submetido; 

 

1.8) Dentre os resumos aceitos pela Comissão Científica, 04 (quatro) 

trabalhos em cada uma das áreas citadas no item 3 serão propostos para 

apresentação oral durante o Congresso, tendo esses a duração de 15 (quinze) 

minutos para a apresentação e 5 (cinco) minutos para perguntas; 

 

1.9) Os demais trabalhos aceitos serão apresentados em forma de e-pôsteres 

(formato digital); 

 

1.10) O e-pôster deverá ser enviado através do site no formato PDF, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias após o envio da comunicação de aceite do trabalho; 

 



1.11) Para o envio do(s) resumo(s), utilize como modelo o arquivo formato 

“.DOC” disponibilizado para download nesta página ou siga as formatações 

abaixo mencionadas; 

 

Formatação do texto: 

 

 Título: fonte Times New Roman, tamanho 12, negrito, centralizado, 

espaçamento simples entre linhas. Deixar uma linha entre o título e o nome 

dos autores; 

 Autores: fonte Times New Roman, tamanho 12, negrito, centralizado, 

espaçamento simples entre linhas; 

 Filiação: fonte Times New Roman, tamanho 10, centralizado, itálico, 

espaçamento simples entre linhas. Deixar uma linha entre a filiação e o corpo 

do texto; 

 Resumo: fonte Times New Roman, tamanho 11, justificado, espaçamento 

simples entre linhas e sem espaçamentos adicionais entre parágrafos. 

Poderá conter figuras, tabelas, equações, etc. Deixar uma linha entre o corpo 

do texto e as referências bibliográficas; 

 Referências Bibliográficas: fonte Times New Roman, tamanho 10, 

justificado, espaçamento simples entre linhas. É composta pelo título 

“Referências Bibliográficas” em caixa alta e negrito, seguido das referências 

utilizadas no resumo, numeradas, em ordem alfabética e digitadas de acordo 

com a norma ABNT. Para maiores detalhes, consulte o site 

http://www.leffa.pro.br/textos/abnt.htm; 

 Numeração: no fim de cada página à direita; 

 

1.12) Os resumos serão submetidos on-line em formado .DOC ou .DOCX 

(Word) ou .ODT (OpenDocument). Não serão aceitos resumos enviados por 

quaisquer outros meios; 

 

1.13) No momento da submissão dos trabalhos deverão ser enviados 02 

(dois) arquivos de cada trabalho, o Resumo para avaliação (neste arquivo não 

devem ser identificados os autores e suas instituições) e o Resumo para 

publicação; 

 

1.14) Todos resumos aprovados serão publicados em uma edição especial da 

Revista Brasileira de Criminalística (RBC); 

 

1.15) O participante terá conhecimento do dia/hora de sua apresentação por 

meio do programa final, que estará disponível na homepage do evento. 



2. Modalidade de submissão: 

 

Os resumos poderão ser submetidos nas seguintes modalidades: 

 

2.1) Relato de pesquisa: o texto do resumo deverá englobar: introdução, 

material e métodos, resultados, discussão, conclusão e referências 

bibliográficas. 

2.2) Estudo de caso: o texto do resumo deverá englobar: contextualização, 

problemática, desenvolvimento, conclusão e referências bibliográficas. 

2.3) Revisão bibliográfica: o texto do resumo deverá englobar: introdução, 

resultados e discussão, conclusão e referências bibliográficas. 

 

3. Grupos e áreas temáticas: 

 

Os conteúdos de cada resumo de trabalho serão distribuídos dentre as áreas 

temáticas, e cada área terá uma comissão científica avaliadora. As áreas 

temáticas são: 

 

ÁREA 1: Local de Crime, Balística Forense e Papiloscopia 

ÁREA 2: Documentoscopia Forense, Grafoscopia Forense, Merceologia e 

Contabilidade Forense 

ÁREA 3: Engenharia Forense, Perícias em Locais de Crime de Trânsito, 

Identificação Veicular, Perícias Ambientais 

ÁREA 4: Áudio Forense, Análise Forense de Imagens e Informática Forense 

ÁREA 5: Química Forense, Genética Forense, Toxicologia Forense e Biologia 

Forense 

ÁREA 6: Medicina Legal e Odontologia Forense 

ÁREA 7: Gestão, Criminologia, Psicologia Forense e Psiquiatria Forense 

 

4. Critérios de avaliação dos trabalhos submetidos 

 

Os resumos dos trabalhos serão avaliados de acordo com os seguintes 

critérios: 

 

(a) fundamentação e relevância do estudo para a criminalística;  

(b) metodologia adequada aos objetivos propostos;  

(c) resultados condizentes com os objetivos e metodologias;  

(d) clareza na apresentação e discussão dos resultados;  

(e) conclusões coerentes com o estudo; 

(f) correção linguística. 



 

5. Premiação e publicação na Revista Brasileira de Criminalística 

 

O autor que submeter o resumo de seu trabalho para avaliação da comissão 

científica do XXV Congresso Nacional de Criminalística concorrerá com as 

demais submissões para a premiação pecuniária proporcionada pela Revista 

Brasileira de Criminalística (RBC). 

 

Trabalho Premiação* 

a) Melhor trabalho de cada grupo 

elencado no item 3, na avaliação do Corpo 

Editorial da revista RBC 

R$ 1.000,00 (um mil reais) 

b) O melhor trabalho, dentre os escolhidos 

no subitem “a)” do item 5, na avaliação do 

Corpo Editorial da revista RBC 

R$ 1.000,00 (um mil reais) 

c) Melhor apresentação de trabalho no 

formato e-pôster entre todos os grupos 

elencados no item 3, na avaliação da 

Comissão Científica do evento 

R$ 500,00 (quinhentos reais) 

*Obs: a premiação pecuniária acima citada ficará condicionada à submissão 

do trabalho completo, segundo os critérios pré-estabelecidos pelo corpo 

editorial da RBC, e à sua aprovação pelos seus avaliadores. 

 

Informações adicionais podem ser obtidas na secretaria do evento ou por meio 

do contato: eventos.go7@wineventos.com.br. 


