REGULAMENTO PARA TRABALHOS TÉCNICOS


As inscrições dos trabalhos deverão ser feitas até o dia 15 de março de 2019;



Os resultados serão comunicados até o dia 17 de abril de 2019;



Cada inscrição nos eventos dará direito ao envio de no máximo 02 trabalhos;



Os trabalhos somente serão aceitos para avaliação da comissão com a devida
comprovação do pagamento da inscrição de pelo menos um dos autores.



Serão classificados 10 (dez) artigos, sendo os 02 primeiros para apresentação
oral e os outros 08 (oito) em pôster;



Todos os trabalhos classificados serão publicados nos anais do Congresso,
sendo necessário o envio da autorização (em anexo) dos autores de cada
trabalho no momento de envio do artigo;



Os trabalhos serão de responsabilidade de seus autores, e os seus conteúdos
não expressam, necessariamente, as idéias e opiniões da FENASDETRAN e de
suas Comissões.



Os autores selecionados autorizam a divulgação, publicação ou reprodução de
seus nomes, de suas minutas, textos, trabalhos e slides produzidos e
apresentados;



Cada artigo científico aprovado no evento receberá um certificado constando os
nomes de todos os autores;



Ao enviar os trabalhos os participantes concordam e aceitam todos os itens deste
regulamento;



A

Comissão

Organizadora

não

se

responsabiliza

pelas

despesas

de

hospedagem, locomoção e alimentação dos apresentadores/autores;


Após o aceite do(s) artigo(s) será comunicado via e-mail o dia, hora e local da
apresentação/exposição;



Não poderão participar desta seleção de trabalhos técnicos os palestrantes deste
Congresso.

APRESENTAÇÃO


As formas de apresentação dos artigos serão: oral ou pôster;



A apresentação oral será de 15 minutos; acrescidos, ao final, de outros 05
minutos para responderem aos questionamentos formulados (por escrito pelos
demais participantes);



As sessões de apresentação serão coordenadas por um presidente, indicado
pela Comissão Organizadora;



Os Posters serão elaborados por seu (ou seus) autores e apresentados à
Comissão Organizadora no primeiro dia do evento, que indicará o local em que
serão afixados;



Os ônus e custos para confecção e transporte dos Posters são de
responsabilidade de seus autores;



Estará sob a responsabilidade dos apresentadores de cada artigo a elaboração
da apresentação oral ou do pôster, bem como o material que julgarem
necessários para esta apresentação. A organização do evento disponibilizará
computador com projetor multimídia para as apresentações orais e o painel
suporte no tamanho de 0,90 x 1m (largura x altura) para os pôsteres;

SUBMISSÃO


Os trabalhos deverão ser originais, classificados de acordo o tema central: (11º
CBTV

DESTACA

UMA

NOVA

DÉCADA

DE

AÇÕES

RUMO

AO

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: transformando o Trânsito em ambiente
mais Seguro e Equitativo);


O conteúdo do artigo é de inteira responsabilidade do(s) autor(es);



O artigo e a folha de rosto deverão ser encaminhados somente por e-mail para
tc@fenasdetran.com.br com a frase no campo assunto: 11° CBTV - submissão
de trabalho;



Arquivos enviados contendo vírus ou danificados serão destruídos e, pelo e-mail
de envio, quando for possível identificar o(s) autor(es) será(ão) notificado(s) para
reenvio, caso haja tempo hábil;



Os trabalhos, ações, pesquisas e estudos só poderão ser escritos em português;



Deverão ser digitados no Microsoft Word, folha tamanho A4, formato da página
retrato, em fonte Arial, tamanho 12, espaçamento simples entre as letras e 1,5
entre as linhas, com no máximo 16 páginas, obedecendo as seguintes margem
superior e esquerda 3cm, inferior e direita 2cm. Se necessário, as notas de
rodapé devem ser gravadas em fonte Arial, tamanho 9;



O corpo do trabalho deverá ser composto dos seguintes itens:
- Titulo centralizado e em letras maiúsculas;
- Dentro do tema central;
- Resumo de aproximadamente 50 palavras,
- Palavras-chave (mínimo de 02 e máximo de 05);
- Texto que demonstre de forma clara a proposta do artigo, com introdução (já
contendo os objetivos), metodologia, material, resultado(s) específico(s) e
discussões, conclusões e referências bibliográficas (dentro da norma
ABNT);
- A inclusão de equações, figuras, tabelas, fotos quando aplicáveis é
aconselhada, desde que seja respeitado o limite de páginas (16) e sigam a
norma ABNT;
- Os nomes científicos devem ser editados em itálico, com letras maiúsculas e
minúsculas.



A Folha de rosto (arquivo em Word) a ser encaminhado em conjunto com o artigo
que deverá conter:
- Titulo do trabalho;
- Dentro do tema central (11º CBTV DESTACA UMA NOVA DÉCADA DE
AÇÕES

RUMO

AO

DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL:

transformando o Trânsito em ambiente mais Seguro e Equitativo).
- Nome de todos os autores com seus respectivos vínculos institucionais,
endereço completo, telefones e e-mail;
- Indicação de qual dos autores (somente 01) será o responsável pela
comunicação com a organização do evento. Sugerimos que este autor
seja o provável apresentador do artigo.



No caso de algum autor enviar mais de 01 artigo, seu nome deve ser exatamente
o mesmo em todos os artigos enviados;



Todos os autores receberão um comunicado de confirmação de recebimento e
um parecer da Comissão Técnica (aprovação com ou sem necessidade de
ajustes ou rejeição);



Os casos omissos a estas normas serão decididos pela Comissão Científica;



As dúvidas sobre qualquer procedimento referente aos trabalhos técnicos
encaminhados para este Congresso poderão ser sanadas através do e-mail:
tc@fenasdetran.com.br

