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INSTRUÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DE TRABALHOS
COMPLETOS
1.
2.
3.
4.

5.

ID Nº (Mesmo número do Resumo)
A formatação dos trabalhos completos deverá seguir a Norma ABNT NBR 14724,
porém o nome dos autores somente deverá ser inserido após a sua aprovação.
O título do trabalho não poderá ser alterado, em relação ao título utilizado no resumo
aprovado.
As mesmas palavras-chave utilizadas no resumo devem ser utilizadas no trabalho
completo.
A identificação de autores e coautores não deve ser feita nesta fase de envio do
trabalho completo para avaliação. Somente após a aprovação final do trabalho os
autores poderão inserir os seus nomes.
No trabalho final aprovado constarão as identificações de autoria/instituição, assim
como o pôster correspondente, de acordo com as instruções da referida Norma.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A formatação dos trabalhos completos deve seguir a ABNT NBR 14724 e,
complementarmente, atender os seguintes requisitos:
1. O título deve ser breve e autoexplicativo.
2. O trabalho completo deve ter no mínimo 3 páginas e no máximo 15 páginas e deve ter
as seguintes seções: Resumo, Introdução, Objetivo, Métodos e Materiais (trabalhos
técnicos), Resultados e Conclusões.
3. O Resumo deve informar o conteúdo do trabalho, os métodos empregados e os
resultados obtidos, enfatizando especialmente as contribuições científicas ou
tecnológicas do trabalho; porém, não excedendo 300 palavras.
4. Cada seção deve ser dividida em itens. A seção inicial (Introdução) deve apresentar o
problema e descrever o estado da arte na área, bem como as soluções propostas e o seu
mérito. A seção seguinte (Objetivo) deve explicar claramente o propósito do trabalho.
A terceira seção, quando aplicável, (Métodos e Materiais) deve informar todos os
detalhes dos métodos, materiais e procedimentos utilizados na pesquisa. Na seção
seguinte (Resultados e discussões), os resultados obtidos devem ser apresentados, e
sempre que possível, comparados com resultados publicados e discutidos quanto às
suas vantagens e desvantagens. Na seção final (Conclusões), os resultados, as
restrições à aplicação do método, recomendações, possibilidades de aplicação dos
resultados, etc. devem ser apresentados.
5. Reconhecimentos e agradecimentos devem ser expressos resumidamente após o corpo
central do trabalho. Ao final, a lista de referências bibliográficas deve ser apresentada.

