TUTORIAL E NORMAS DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
1 - TRABALHOS CIENTÍFICOS (NORMAS GERAIS):
Os trabalhos serão recebidos no período de 10 de dezembro de 2020 a 15 de fevereiro
de 2021 pelo site www.interforensics.com. O autor deve acessar a aba Trabalhos
Científicos e ao clicar em inscreva seu trabalho será direcionado a página do sistema
de inscrições, no qual, ao fazer seu cadastro, poderá submeter seu trabalho para
avaliação.

O “RESUMO” DEVE SER ENVIADO ATRAVÉS DO SISTEMA.
Inicialmente deve-se preencher o formulário com as mesmas informações que
constam no template e, em seguida deve ser feito o upload do arquivo Word (.doc).
Importante: O texto preenchido em cada campo do sistema deve ser exatamente igual
ao do template anexado.
Os trabalhos serão analisados pela Comissão Científica que emitirá parecer: ACEITO,
SOLICITAÇÃO DE CORREÇÃO ou RECUSADO.
O autor que submeter seu trabalho científico no site da InterForensics 2021, não terá
que efetuar o pagamento de sua inscrição no momento da submissão, mas deve ficar
atento as mudanças de lotes referentes aos valores das inscrições. Após a análise do
trabalho, o autor receberá, por e-mail, o resultado da avaliação. Caso o autor não
efetue o pagamento de sua inscrição no evento, seu trabalho não será publicado.
Somente serão publicados trabalhos apresentados no evento.
Todos os trabalhos aceitos serão expostos e apresentados em forma de pôsteres
durante a Conferência. Dentre os trabalhos aceitos, alguns serão selecionados pela
Comissão Avaliadora para apresentação oral durante a Conferência. Os autores dos
melhores trabalhos serão estimulados a produzir um artigo completo para submissão
em periódico científico que trará a compilação da produção científica do evento
O trabalho a ser publicado deverá ser técnico ou científico inédito (não publicado) de
autoria ou coautoria do congressista correspondente. Descrições de projetos, intenção
de trabalho ou revisões bibliográficas, não serão aceitas.
O conteúdo técnico-científico do texto é de responsabilidade do autor, quanto à
veracidade dos dados e sua propriedade intelectual.

A análise de mérito dos trabalhos abrangerá, além da relevância da contribuição do
trabalho às Ciências Forenses, os seguintes aspectos: objetivos relevantes e
claramente definidos; metodologia adequada; resultados apresentados com clareza e
condizentes com os objetivos e metodologia; conclusões pertinentes e correção
linguística.
A referida análise ocorrerá até 30 dias após o fim do prazo de submissão dos trabalhos.
Os trabalhos com solicitação de correção deverão ser alterados e reenviados, via
sistema, obedecendo o prazo de correção que for informado em correspondência
específica (e-mail), sob pena de serem desclassificados.
Serão aceitos trabalhos redigidos nos idiomas português, inglês ou espanhol.
Após conclusão da submissão do trabalho, o sistema não permitirá alterações ou
correção dos textos antes da avaliação da Comissão. Somente após análise do revisor,
e se for solicitado.

ATENÇÃO AOS PRAZOS:
 Abertura das inscrições para submissão de trabalhos: 10/12/2020
 Período de submissão de trabalhos: 10/12/2020 a 15/02/2021
 Divulgação dos resultados: 30 dias após o fim do prazo de submissão

1.1 - INFORMAÇÕES SOBRE O RESUMO:
O resumo deverá ter no mínimo 300* palavras, e seu tamanho máximo não poderá
exceder uma página, já incluindo eventuais figuras e tabelas, de acordo com a
formatação prevista no template oficial do evento.
*total de palavras do texto do resumo, exceto título, autores, filiações institucionais e
palavras-chave.
O arquivo .doc contendo o resumo formatado conforme o template oficial deverá ser
enviado por meio de upload na plataforma de submissão. Adicionalmente será
necessária a inserção, em campos específicos do sistema, do texto do resumo
correspondente às seções “Introdução”, “Objetivo”, “Metodologia”, “Resultados e
Discussão”, “Conclusão”, etc.

As seguintes informações serão necessárias para o preenchimento do formulário:
Etapa 1
Dados iniciais.
a) Área de Conhecimento
b) Autorização para apresentação oral caso trabalho seja selecionado pela Comissão
Científica.
c) Agência de Fomento (se for aplicável).
d) Título do Trabalho (máximo de 250 caracteres).
e) Palavras-chave (máximo de 100 caracteres por expressão/ no mínimo 03 palavraschave e até no máximo 05 expressões).
Etapa 2
Dados instituição.
a) Cadastro de Instituições.
- Nome, sigla, país, estado e cidade.
Etapa 3
Dados autor.
- Nome, sobrenome, último nome, e-mail e telefone.
- Ordenação de autores, instituições, tipo (autor ou coautor) e apresentador
(sim/não).
Etapa 4
Resumo.
- Imagens/Tabelas;
- Introdução;
- Objetivo;
- Metodologia;
- Resultados e Discussão;
- Conclusão;
- Agradecimentos;
- Referências Bibliográficas.
- Autorização para a publicação do trabalho submetido.

Etapa 4.1
Envio do trabalho em arquivo Word.
- Upload do arquivo do resumo completo em formato Word (.doc), já contendo
figuras e tabelas, conforme formatação prevista no template oficial do evento.
Etapa 5
Pré-Visualização.
- Visualização do trabalho completo.
- Ao final dessa etapa existem as opções:
 Voltar: Voltar às páginas anteriores para editar/corrigir as informações
 Salvar: Seu trabalho foi salvo, mas NÃO FOI SUBMETIDO. Atente-se para a data
limite de submissão.
 Submeter: Submeter o trabalho à InterForensics2021. *OBS.: Após a
submissão, não serão mais permitidas alterações.
Etapa Conclusão
Confirmação do envio do trabalho.

1.2 - SESSÕES DE PÔSTER
Para os trabalhos aprovados e apresentados na forma de pôster durante as Sessões de
Pôsteres do evento, foram estabelecidas as seguintes normas:
 Os pôsteres deverão possuir tamanho A0 (90 cm de largura e 120 cm de altura)
e tamanho de fonte que seja possível à distância mínima de 1m;
 A produção do pôster e entrega no dia do evento é de responsabilidade do
autor que inscreveu o trabalho;
 As informações de data, horário e local de apresentação serão definidas e
divulgadas oportunamente pela secretaria executiva do evento;
 Somente receberá certificado de apresentação o trabalho efetivamente
exposto e apresentado presencialmente pelo autor no dia e horário
especificados para a avaliação por parte da Comissão Avaliadora.
Os trabalhos aprovados e apresentados no evento serão publicados em formato
eletrônico, com previsão de distribuição durante o próprio evento, divulgação nos sites
da InterForensics e da ABCF.

1.3 - INSCRIÇÃO DO TRABALHO
1. O autor deverá acessar o link abaixo e realizar sua inscrição para ter acesso à página
de submissão de trabalhos.
https://sis.automacaodeeventos.com.br/2021/interforensics/sis/inscricao

Caso já esteja inscrito, deverá informar o e-mail e senha de acesso no bloco (JÁ SOU
CADASTRADO) para ter acesso a área restrita para envio de trabalhos:

2. Na área restrita há o item SUBMISSÃO DE TRABALHOS onde o autor deverá clicar
para iniciar a submissão do trabalho:

3. Ao clicar em SUBMISSÃO DE TRABALHOS o autor será direcionado para uma tela na
qual encontrará um botão para clicar e iniciar a submissão de um novo trabalho. Nesta
página também aparecerá a lista dos trabalhos já enviados, caso já tenha enviado
algum. Cada autor pode enviar até 2 trabalhos com autor principal:

4. O primeiro passo da submissão na ETAPA 1 – DADOS INICIAIS é a escolha da área
de conhecimento da InterForensics na qual o trabalho se enquadra, quais sejam:

 Antropologia Forense
 Balística Forense
 Crimes Ambientais
 Crimes Cibernéticos
 Crimes Financeiros
 Documentoscopia
 Engenharia Legal

 Genética Forense
 Geologia Forense e Crimes Minerários
 Isótopos Forenses
 Justiça e Sociedade
 Local de Crime
 Medicina Legal
 Medicina Veterinária Forense
 Multimídia e Segurança Eletrônica
 Odontologia Legal
 Microvestígios
 Química Forense
 Outras áreas Forenses

Em seguida, deve ser marcada a opção se o autor tem interesse em realizar
apresentação oral, caso venha a ser selecionado dentre os aceitos. Preencha o campo
da agência de fomento, caso se aplique, o título do trabalho e as palavras-chave (03 a
05 expressões), e clique em próximo:

5. O próximo passo, na ETAPA 2 – DADOS INSTITUIÇÃO é o cadastro de todas as
instituições dos autores que serão inseridos no passo subsequente, informando o
nome da instituição, sigla, país, estado e cidade. A cada novo cadastro é atualizada e
disponibilizada lista das que já foram cadastradas possibilitando a edição das mesmas.
Após cadastrar todas, basta clicar em “próximo” para seguir para o cadastro de
autores:

6. Neste passo, na ETAPA 3 – DADOS AUTOR deve-se cadastrar o autor e os
coautores. Será necessário informar o nome, sobrenome, último nome, e-mail,
telefone, a ordem do autor no grupo, ao menos uma instituição a qual este pertence,
se este é apresentador, autor ou coautor do trabalho.
A cada novo cadastro é atualizada a lista de todos os autores que já foram inseridos no
sistema, possibilitando edição dos mesmos. Após cadastrar todos, basta clicar em
“próximo” para seguir para a ETAPA 4 – RESUMO.

7. Na ETAPA 4 – RESUMO, o autor visualizará os dados do trabalho inseridos até aqui
(Área de conhecimento, autores e título).
Neste momento, deve-se fazer a inserção das partes do resumo no sistema. Antes de
inserir os textos, fazer o upload das imagens do seu trabalho, no formato JPEG ou PNG,
caso tenha. É fundamental fazer o upload de todas as imagens antes de seguir para
preencher os campos com as partes do resumo. Após selecionar a imagem e dar o
comando para salvá-la, o sistema irá gerar uma tag (código alfanumérico) que deve ser
copiada e colada à seção correspondente do texto (Introdução, Objetivo, Metodologia,
Resultado e Discussão, Conclusão). Caso deseje inserir uma tabela é necessário que a
converta em imagem (formato JPEG ou PNG).
Obs.: É possível inserir as imagens em diferentes áreas dentro de cada seção
(Introdução, Objetivo, Metodologia, Resultado e Discussão, Conclusão). Exemplo:
a. Caso deseje que a imagem fique acima do texto, cole a tag na primeira linha, dê
enter e inicie o texto na linha de baixo.
b. Caso deseje que a imagem fique no meio do texto, dê enter após a conclusão da
primeira parte do texto, e cole a tag em uma linha separada, dê enter novamente e
retorne ao texto original.
c. Caso deseje que a imagem fique ao final do texto, dê enter após o final do texto e
cole a tag na linha seguinte.
Ao final da inserção dos textos e imagens, o autor deverá marcar a caixa indicando que
autoriza a publicação do trabalho submetido.

8. Na ETAPA 4.1, o autor deverá fazer o upload do arquivo do seu resumo completo
em formato Word (.doc), já contendo figuras e tabelas, conforme formatação prevista
no template oficial do evento.
Se o trabalho contiver figuras ou tabelas, estas devem estar em formato JPEG ou PNG
e ser inseridas na própria página do resumo (arquivo Word).
Importante: O arquivo do resumo, já formatado conforme as regras do template
oficial, não poderá ultrapassar uma página.
Atenção: os trabalhos enviados com formatação fora do padrão (template), não serão
apreciados pela Comissão Científica. Após verificar se seu trabalho está dentro das
Normas, localize-o em seu computador e clique em Enviar.

9. Na ETAPA 5 – PRÉ-VISUALIZAÇÃO, o autor visualizará todos os dados do trabalho.
Nesta etapa é possível clicar em VOLTAR (para voltar às páginas anteriores para
editar/corrigir as informações), SALVAR (para salvar o trabalho no ponto atual e editálo futuramente - Seu trabalho foi salvo, mas NÃO FOI SUBMETIDO. Atente-se para a
data limite de submissão) ou SUBMETER (para concluir o envio do trabalho) e, após a
submissão, não serão mais permitidas alterações.
Sugere-se que o trabalho seja escrito em um editor de texto e salvo fora do sistema, e
tenha os campos copiados por meio de copiar e colar, de modo a minimizar o trabalho
perdido caso haja algum problema no browser ou na conexão durante a digitação:

10. Na ETAPA - CONCLUSÃO, o autor visualizará que o trabalho foi enviado e poderá
verificar o andamento se foi aceito ou não na lista de trabalhos:

Dúvidas entre em contato através do e-mail: trabalhos@interforensics.com

Boa sorte!

Comissão Científica
InterForensics 2021

