INSTRUÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO CIENTÍFICO NA
VII SACF
INSTRUÇÕES
Para submeter seu trabalho científico no evento, você deverá se inscrever e após isto,
enviar o trabalho eletronicamente através do email infor@institutotinfor.com.br.
Os trabalhos deve seguir o modelo da Revista Brasileira de Criminalística, em anexo para
dowload: Modelo do Artigo e o banner Modelo do Banner no site www.institutoinfor.com.br
Data limite para submissão de trabalhos: 12 de novembro de 2018.
ESPECIFICAÇÕES DO ARTIGO
Os artigos deverão ser redigidos em português, e enviados em arquivo WORD conforme
modelo em anexo. O arquivo deve ser nomeado com o nome e sobrenome do autor principal
do trabalho.
Título: não devendo exceder 25 palavras, fonte Times New Roman 17
Autores: indicar as iniciais do(s) nome(s) e sobrenome, separados por ponto, fonte Times New
Roman 13.
Instituições e endereço de email: fonte Times New Roman 8, Itálico, Centralizada.
Exemplo:

Título pleno do artigo: não devendo exceder 25 palavras
J.A. Gomes a,*, C.A. Andrade a, A.T. Oliveira b
b

a
Instituto de Criminalística, Polícia Civil do Distrito Federal, Brasília (DF), Brasil
Instituto de Criminalística, Superintendência de Polícia Técnico-Científica, Goiânia (GO), Brasil

*Endereço de e-mail para correspondência: julianogomes8@yahoo.com.br. Tel.: +55-61-92783020.

Artigo: deverá ter no mínimo 6 páginas, fonte Times New Roman 13, e estar estruturado de
acordo com os itens:







Introdução
Materiais e Métodos
Resultados e Discussão
Conclusão
Referências Bibliográficas
Agradecimentos (se for o caso).

ESPECIFICAÇÕES DO BANNER

O banner deverá ser elaborado nas dimensões, 0,80 m de largura por 1,0 m de altura.
Devendo conter a identificação dos pesquisadores e suas instituições, bem como introdução,
parte experimental, resultados e discussões, conclusões e principais referências e
imagens/tabelas.
A apresentação de banner será dividida em sessões, a relação dos trabalhos a serem
apresentados serão divulgados até o dia 16 de novembro. Os autores responsáveis pela
apresentação dos banners deverão permanecer junto a seus painéis durante todo o período da
sessão, para responder a perguntas e propiciar discussões com outros participantes e com o
avaliador. Nesse período, uma comissão de avaliadores designados, avaliará os trabalhos do VIISACF. Cada autor é responsável por afixar seu banner no dia da sessão, não nos
responsabilizamos pelos painéis deixados após o encerramento da sessão.

