
 
 

 

Realize seu Check List antes de enviar seu texto 

REVISÃO TÉCNICA 2017 
 

Verificar se os itens abaixo relacionados atendem as solicitações 
especificadas no modelo 

Atende 
(S/N) 

O modelo utilizado para digitação é o que consta no site do evento  

Seu resumo respeitou o número máximo de páginas definido  

O arquivo é do tipo .doc ou docx  

A configuração do documento atende a descrição do modelo  

O cabeçalho com informações do evento consta APENAS na primeira página  

O documento utiliza a fonte especificada no modelo  

O texto está organizado com todos os elementos abaixo: 
a) título; 
b) autor(es)/instituição; 
c) resumo; 
d) palavras-chave; 
e) área do conhecimento; 
f) introdução; (pode ser outro título, exemplo, “Considerações iniciais”) 
g) desenvolvimento; (referencial teórico – se for o caso – metodologia, resultados e 
discussão, podendo ser outros títulos) 
h) considerações finais ou conclusão; (pode ser outro título) 
i) referências.  
Quando os títulos não forem os mesmos definidos no modelo (itens f, g, h), a análise 
final caberá à comissão científica. 

 

O Título do trabalho está formatado conforme especificado no modelo  

A formatação dos nomes dos Autores está conforme especificado no modelo  

O Resumo atende as definições de formatação indicada no modelo  

A formatação das Palavras-chave atende as especificações do modelo  

A formatação de Subtítulos e subdivisão de subtítulos atende as especificações do 
modelo 

 

O Corpo do texto está formatado conforme especificado no modelo   

As Citações diretas longas atendem as especificações do modelo  

As Citações diretas curtas atendem as especificações do modelo  

As citações dentro do texto atendem as especificações do modelo e todas 
constam no item Referências 

 

A Formatação das Tabelas atendem as especificações do modelo (caso tenha 
usado) 

 

O Formato de Legenda de Tabelas, Figuras e Quadro atendem as especificações do 
modelo (caso tenha usado) 

 

 As referências listadas ao final do trabalho atendem as normas especificadas pela 
ABNT 

 

Todas as referências listadas no item Referências constam no corpo do trabalho  

 
OBS.: Os trabalhos que não atenderem os itens exigidos pela Comissão Editorial não serão 
aprovados para apresentação e também não serão publicados nos Anais. 

 

 


