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NORMAS DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 
 

Os trabalhos de pesquisa aprovados pela Comissão Organizadora serão 
apresentados sob a forma de Poster ou Oral. As apresentações dos trabalhos 
ocorrerão no dia 21 de outubro de 2021, a partir das 19 horas na forma on-line. Não 
serão aceitos trabalhos de alunos cursando o nível médio. É obrigatória a 
participação de um professor/orientador na autoria do trabalho. 
 
NORMAS PARA REDAÇÃO 
 
1. Regulamento geral 

Os trabalhos deverão conter informações originais em qualquer uma das áreas do 
conhecimento. Não poderão ser revisão de literatura.   

 
2. Redação 

Os trabalhos deverão ser formatados em papel A4 (21 X 29,7 cm), digitados no 
MS Word for Windows, na extensão doc. ou docx. conforme o modelo disponível 
no site da 15ª Jinc, não podendo ultrapassar duas páginas. 

 
Estrutura da página: 
Margem superior: 3 cm 
Margem inferior: 2 cm 
Margem direita: 3 cm 
Margem esquerda: 3 cm 

 
Estrutura do parágrafo: 
Justificado as margens, espaço simples, fonte de letras, Arial 9. 

 
O corpo do trabalho deverá ser composto dos itens abaixo, seguindo a 
ordem descrita:  
Título, Autores, Afiliação, Palavras-Chave, Introdução, Material e Métodos, 
Resultados e Discussão, Conclusões, Referências, Tabelas e Figuras.  

 
3. Título 

Corpo 11, negrito, maiúsculo, alinhamento central, ocupando no máximo 2 linhas. 
 
4. Autores 

Corpo 10, inicial maiúsculo, negritado. Entrar pelo nome seguido pelo sobrenome. 
O artigo deverá ter no máximo 06 (seis) autores. 

 
5. Afiliações 

Corpo 9, itálico, alinhamento centralizado. Os autores deverão ser identificados 
por números. Na linha abaixo deverá vir a afiliação antecedida do número 
correspondente. 
 

6. Textos 
Arial, corpo 9. Use itálico somente em nomes científicos. 
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7. Referências 
Corpo 9. As citações bibliográficas no texto deverão ser identificadas por número 
e as referências deverão ser relacionadas segundo as normas da ABNT, incluindo 
o título do trabalho.  

 
8. Tabelas e figuras 

Corpo 8. Nas Tabelas e Figuras, deverá ser usado maiúscula somente na inicial. 
As Tabelas e Figuras devem ser inseridas no final do artigo. 

 
9. Avaliação dos trabalhos 

Os trabalhos serão submetidos a avaliação pela Comissão Científica sendo os 
autores comunicados da sua aceitação ou não (via e-mail). Os trabalhos que 
não respeitarem as normas de formatação serão excluídos.  

 
10. Recomendações para envio dos trabalhos 

Os trabalhos deverão ser enviados em formato doc. ou docx. através do 
formulário eletrônico de inscrição que encontra-se na página da JINC, item 
“Inscrição”. O formulário eletrônico deverá ser preenchido com os dados de 
contato do responsável pelo trabalho. Havendo a necessidade de enviar mais de 
um trabalho, uma nova inscrição deverá ser enviada para cada um deles. Após 
preencher e enviar o formulário eletrônico, um número de inscrição será gerado e 
exibido, o qual sugere-se que seja anotado para consultas posteriores. A 
comissão organizadora ressalta que ela ou qualquer das entidades envolvidas na 
organização da JINC não se responsabilizam por eventuais problemas na 
transmissão dos dados através da Internet, devendo o usuário manter-se atento 
para quaisquer mensagens de erro que porventura forem exibidas, procurando, 
nesse caso, corrigir suas causas. Após o envio do trabalho, o autor deverá 
aguardar o recebimento de comunicado de aceitação através de mensagem 
eletrônica em seu endereço de e-mail, fornecido no processo de inscrição. 
 

- A data limite para envio dos trabalhos é dia 08/09/2021. 
- Os resultados serão divulgados no site dia 14/10/2021. 

11. Posteres 
Os pôsteres deverão ser apresentados conforme o modelo disponível no site da 

15ª Jinc. Recomenda-se que os pôsteres sejam preparados utilizando estrutura 

de tópicos. Eles serão postados na página da JINC. 

12. Apresentação oral 
As apresentações orais terão o tempo máximo de 15 minutos cada, sendo 10 

minutos para apresentação do trabalho e 5 minutos para perguntas. As mesmas 

deverão estar de acordo com o modelo de apresentação disponível no site da 

15ª Jinc. O orientador do trabalho ou, alguém designado por ele, deverá 

estar presente na apresentação oral. 


