
SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

A comissão organizadora do Seminário Nacional de Perícias Criminais 

do ano de 2023, evento que abrange o XVI Seminário Nacional de 

Documentoscopia, VIII Seminário Nacional de Perícia Contábil, II Seminário 

Nacional de Merceologia Forense, XIII Seminário Nacional de Fonética 

Forense, V Seminário Nacional de Análise Forense de Imagens e o X 

Seminário Nacional de Perícias em Crimes de Informática, convida os colegas 

peritos, profissionais, e comunidade acadêmica de todo o País, referentes às 

áreas forenses da Documentoscopia, Contabilidade, Merceologia, Fonética, 

Análise de Imagens e Informática, para submeterem os resumos de seus 

trabalhos científicos.  

A comissão organizadora informa aos autores dos resumos aceitos para 

apresentação oral que será concedida a isenção da taxa de inscrição no 

evento, sendo uma inscrição por resumo para o autor/apresentador. Tal 

benefício de isenção não se estenderá aos autores/apresentadores que tiverem 

seus resumos aceitos como pôster ou e-pôster. 

Seguem abaixo as instruções para o envio dos resumos.  

 
REGRAS PARA SUBMISSÃO  
 
Período de submissão: 07/02/2023 a 31/05/2023 
Prazo limite da avaliação dos resumos pela comissão científica: 15/06/2023 
Comunicado dos resultados das avaliações: 20/06/2023 
 
Os autores com trabalhos aprovados deverão enviar o conteúdo 
completo, em arquivo eletrônico, até o dia 31/07/2023, em formato .PDF, 
para o e-mail sn.periciascriminais.al@gmail.com, para fins de 
disponibilização aos participantes do evento. 
 

Após análise do conteúdo completo, a comissão científica poderá recomendar 

a apresentação oral. 

1. NORMAS GERAIS 
 

1.1. Os conteúdos de cada resumo de trabalho serão distribuídos dentro 
das seguintes áreas forenses, havendo, para cada uma delas, uma 
comissão científica avaliadora: 

1.1.1. Documentoscopia, 
1.1.2. Perícia Contábil / Merceologia, 
1.1.3. Fonética / Análise de Imagens, 
1.1.4. Crimes de Informática; 



 
1.2. Os resumos, para serem submetidos deverão ser inéditos, conter no 

máximo 120 (cento e vinte) linhas, e deverão ser inseridos no 
sistema e o mesmo fará automaticamente a configuração 
(espaçamento, fonte, margens, utilização de imagens, etc.); 
 

1.3. Serão consideradas as seguintes modalidades de submissão, 
seguindo o propósito de cada uma delas: 

 

1.3.1. Relato de Pesquisa: investigação baseada em dados empíricos, 
utilizando metodologia científica. O texto do resumo deverá 
englobar: introdução, material e métodos, resultados, discussão, 
conclusão e referências bibliográficas; 
 

1.3.2. Estudo de Caso: análise de implicações conceituais, ou descrição 
de procedimentos ou estratégias de intervenção, contendo 
evidência metodologicamente apropriada de avaliação de eficácia, 
de interesse para a atuação de peritos nas áreas correlatas. O 
texto do resumo deverá englobar: contextualização, problemática, 
desenvolvimento, conclusão e referências bibliográficas; 

 
1.4. O conteúdo técnico-científico do texto é de exclusiva 

responsabilidade do(s) autor(res) quanto à veracidade dos dados e 
sua propriedade intelectual; 
 

1.5. A língua oficial é o português. Erros de ortografia e de digitação 
serão levados em consideração no processo de avaliação; 

 
1.6. Trabalhos redigidos no idioma inglês também serão aceitos; 

 
1.7. A apresentação do trabalho poderá ser realizada por qualquer um 

dos autores, devendo o autor/apresentador estar devidamente 
inscrito no seminário e ser o responsável por submeter o resumo; 

 
1.8. Somente receberá certificado de apresentação, o trabalho 

realmente exposto no dia especificado, que será visitado pela 
comissão avaliadora; 
 

1.9. O certificado de apresentação do trabalho será emitido apenas em 
nome do autor-apresentador, após visita pela comissão avaliadora 
no dia especificado para tal exposição; 
 

1.10. Cada inscrito como primeiro autor poderá submeter até 02 (dois) 
resumos, na forma de apresentação oral e pôster, podendo, 
entretanto, participar como coautor de resumos submetidos por 
outros inscritos; 

 



1.11. Após a análise da comissão científica, o autor receberá, por e-mail, o 
aviso de aceite, recusa ou solicitação de correções do trabalho 
submetido; 

 

1.12. Os trabalhos com solicitação de correção deverão ser alterados e 
reenviados até 10 (dez) dias corridos a partir da data da notificação 
informada ao responsável pela submissão, em correspondência 
específica (e-mail); 

 

1.13. Dentre os resumos submetidos e aceitos pela comissão científica, 
alguns trabalhos que tenham maior destaque poderão ser 
convidados para exposição na forma de apresentação oral durante o 
SNPC-AL, tendo esses a duração de 25 (vinte e cinco) minutos para 
a apresentação e 5 (cinco) minutos para perguntas. A relação dos 
trabalhos pré-selecionados para serem apresentados em sessões 
orais será divulgada oportunamente na homepage do evento; 

 
1.14. Os resumos expandidos dos trabalhos pré-selecionados para 

exposição em sessão oral devem ser produzidos no formato de artigo 
completo (no mínimo 3 e no máximo 5 laudas incluindo imagens, 
gráficos, resumos, anexos e apêndices), e enviados para o e-mail 
sn.periciascriminais.al@gmail.com, no prazo informado após os 
procedimentos de análise da comissão científica;  

 
1.15. Os demais trabalhos aceitos poderão ser apresentados no formato 

de pôster, ou e-pôster (formato digital), a definição do formato de 
apresentação será informada aos participantes em tempo hábil para 
a elaboração do respectivo material; 

 

1.16. Em caso de adotar o formato de e-pôster, este material deverá ser 
enviado oportunamente, para o e-mail 
sn.periciascriminais.al@gmail.com, no prazo informado no envio da 
comunicação de aceite do trabalho; 

 

1.17. IMPORTANTE: Todos os autores com trabalhos aprovados devem 
enviar um arquivo eletrônico do pôster, até o dia 31/07/2023, em 
formato .PDF, para o e-mail sn.periciascriminais.al@gmail.com, para 
fins de disponibilização aos participantes; 

 

1.18. O autor principal do resumo aceito para apresentação oral será 
reembolsado do valor da inscrição, descontada as taxas 
administrativas, após a realização do evento. Em caso de não 
comparecimento ou não apresentação do trabalho, não haverá o 
reembolso; 

 

mailto:sn.periciascriminais.al@gmail.com


1.19. O benefício do reembolso citado no item anterior não se estende aos 
coautores dos resumos aceitos para apresentação oral, bem como 
não se estende para os autores/apresentadores que tiverem seus 
resumos aceitos para apresentação na modalidade pôster/e-pôster; 

 

1.20. O autor que submeter o resumo de seu trabalho para avaliação da 
comissão científica fica ciente que tal trabalho poderá concorrer com 
as demais submissões para premiação pecuniária; 

 

1.21. A premiação pecuniária ficará condicionada à submissão do trabalho 
e consequente aprovação pela comissão científica, seguindo os 
critérios pré-estabelecidos no regulamento deste evento; 

 

1.22. O “resumo” será formatado através do sistema e não há 
necessidade de envio de um arquivo final. 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;  

 

1.23. Para evitar a perda do trabalho por parte do autor, sugere-se 
escrever o trabalho em um editor de texto e transferir o conteúdo 
para os campos do sistema de submissão on-line por meio dos 
recursos de “copiar e colar” do sistema operacional. Um modelo de 
arquivo formato “.DOC” está disponibilizado para download nesta 
página. Além disso, as formatações do texto para submissão dos 
resumos aprovados estão mencionadas abaixo: 

Formatação do texto: 
Título: Fonte Times New Roman, tamanho 12, negrito, 

centralizado, espaçamento simples entre linhas. Deixar uma linha 
entre o título e o nome dos autores; 

Autores: Fonte Times New Roman, tamanho 12, negrito, 
centralizado, espaçamento simples entre linhas; 

Filiação: Fonte Times New Roman, tamanho 10, 
centralizado, itálico, espaçamento simples entre linhas. Deixar 
uma linha entre a filiação e o corpo do texto; 

Resumo: Fonte Times New Roman, tamanho 11, 
justificado, espaçamento simples entre linhas e sem espaços 
adicionais entre parágrafos. Poderá conter figuras, tabelas, 
equações, etc. Deixar uma linha entre o corpo do texto e as 
referências bibliográficas; 

Referências Bibliográficas: Fonte Times New Roman, 
tamanho 10, justificado, espaçamento simples entre linhas. É 
composta pelo título “Referências Bibliográficas” em caixa alta e 
negrito, seguido das referências utilizadas no resumo, em ordem 
alfabética e digitadas de acordo com a norma ABNT. Para 
maiores detalhes consultar o site https://www.normasabnt.org/; 

Numeração: no fim de cada página à direita; 
 



 

1.24. O participante terá conhecimento do dia/hora de sua apresentação 
por meio da programação final, que estará disponível na homepage 
do evento e uma lista na secretaria. 
  

1.25. O CABEÇALHO DOS TRABALHOS APROVADOS DEVERÁ 
CONTER OS SEGUINTES DIZERES: “XVI Seminário Nacional de 
Documentoscopia, VIII Seminário Nacional de Perícia Contábil, II 
Seminário Nacional de Merceologia Forense, XIII Seminário Nacional 
de Fonética Forense, V Seminário Nacional de Análise Forense de 
Imagens e X Seminário Nacional de Perícias em Crimes de 
Informática” com fonte Times New Roman, tamanho 11, centralizado, 
espaçamento simples entre linhas. Logo abaixo, sem deixar linha: 
“Maceió - AL, 13 a 15 de setembro de 2023”, com fonte Times New 
Roman, tamanho 10, centralizado, itálico; 
 

1.26. Os resumos dos pôsteres/e-pôsteres deverão ser enviados 
EXCLUSIVAMENTE por meio de formulário on-line disponível no site 
do evento. Não serão aceitos resumos enviados por quaisquer outros 
meios; 

 

1.27. Os trabalhos aprovados e apresentados no evento serão compilados 
em meio digital e poderão ser disponibilizados por e-mail aos 
participantes que solicitarem;  

 

1.28. A apresentação dos pôsteres/e-pôsteres será dividida em sessões, a 
relação dos trabalhos a serem apresentados e respectivas 
informações de data, horário e local das apresentações serão 
definidas e divulgadas oportunamente na homepage do evento, bem 
como o respectivo formato de apresentação (oral, pôster/e-pôster);  

 

1.29. Caso o formato adotado no evento seja pôster, os trabalhos 
selecionados para apresentação desse tipo deverão ter o tamanho 
A0: 90 cm x 120 cm (largura x altura), e tamanho de fonte que seja 
possível leitura à distância mínima de 1 metro; 

 

1.29.1. Os pôsteres/e-pôsteres devem apresentar a identificação dos 
pesquisadores e suas instituições, e serem estruturados nas 
modalidades Relato de Pesquisa e Estudo de Caso. Sugere-se aos 
apresentadores, no caso em que o evento adotar o formato pôster, 
que utilizem os modelos com canaletas e cordão para pendurá-los; 

 

1.29.2. O autor responsável pela apresentação do trabalho deverá 
permanecer junto ao pôster/e-pôster no horário estabelecido para 
apresentação, para responder a perguntas e propiciar discussões 



com o avaliador e outros participantes. No período pré-estabelecido 
uma comissão de avaliadores designados avaliará os trabalhos; 

 

1.29.3. Cada autor é responsável por fixar seu pôster no dia determinado 
para a apresentação, e retirá-lo após o encerramento das palestras. 
A comissão organizadora não se responsabilizará por trabalhos 
deixados após o encerramento da sessão; 

 

1.29.4. Só serão avaliados resumos de trabalho na forma de pôster/e-
pôster com pelo menos um autor inscrito no evento; 

 

1.30. Disponibilizaremos um Arquivo Modelo do Resumo no linktree do 
evento (por favor, solicite via e-mail ou pelo WhatsApp da 
coordenação, caso necessite); 

 

1.31. Arquivo Modelo do Pôster (por favor, solicite via e-mail ou pelo 
WhatsApp da coordenação, caso necessite); 
 

2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS SUBMETIDOS 
 

2.1. Os resumos dos trabalhos serão avaliados de acordo com os 
seguintes critérios: 

a) Fundamentação e relevância da contribuição do estudo para a 
criminalística, 

b) Adequação do método aos objetivos propostos, 
c) Clareza na apresentação e discussão dos resultados, 
d) Contribuição aos estudos sobre criminalística, 
e) Conclusões condizentes com o estudo, e 
f) Correção linguística. 
 

Informações adicionais podem ser obtidas no site do evento, por e-mail 
sn.periciascriminais.al@gmail.com, ou pelo WhatsApp da coordenação. 
 

3. INSCRIÇÃO DO TRABALHO 

O interessado deverá acessar o link de inscrições 

(https://eventospericia.com.br/maceio2023) e realizar seu cadastro para ter 

acesso à página de submissão de trabalhos. Caso já esteja inscrito, deverá 

informar o e-mail e senha de acesso no bloco (ÁREA DO INSCRITO) para ter 

acesso a área restrita para envio de trabalhos. 

INFORMAÇÕES SOBRE O RESUMO PARA PREENCHIMENTO DO 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO: 

Os resumos, para serem submetidos deverão ser inéditos, conter no máximo 
120 (cento e vinte) linhas, e deverão ser inseridos no sistema e o mesmo fará 
automaticamente a configuração (espaçamento, fonte, margens, utilização de 
imagens, etc.), 

https://www.cbcs2019.com.br/docs/modelo-resumo-cbcs2019.docx
https://www.cbcs2019.com.br/docs/MODELO_POSTER_CBCS_2019.pptx


 

As seguintes informações serão necessárias para o preenchimento do 

formulário:  

I. Área de Conhecimento 

I.I. Sugestões para apresentação 

I.II. Título do Trabalho (máximo de 150 caracteres) 

I.III. Palavras-chave (expressões de até 4 palavras, máximo 40 caracteres cada 

expressão) 

II. Cadastro de Instituições 

II.I. Nome, sigla e endereço  

III. Dados dos autores 

III.I. Nome, nome para citação, e e-mail 

III.II. Ordenação de autores, instituições e tipo (autor ou coautor) 

IV. Dados do trabalho 

IV.I Introdução 

IV.II. Objetivo 

IV.III. Métodos 

IV.IV. Resultados 

IV.V. Conclusões 

V. Autorização para a publicação do trabalho submetido 

 

ATENÇÃO AOS PRAZOS 

Período de submissão: 06/02/2023 a 31/05/2023 
Prazo limite da avaliação dos resumos pela comissão científica: 15/06/2023 
Comunicado dos resultados das avaliações: 20/06/2023 
Remessa do artigo completo referente aos resumos selecionados para 
apresentação oral, envio até: 10/07/2023 
Prazo limite da avaliação do artigo completo pela comissão científica: 
20/07/2023 
Comunicação do resultado das avaliações do artigo completo: 25/07/2023 
Prazo final para correções e envio dos trabalhos para disponibilização aos 

participantes do evento: 31/07/2023 

*Poderá haver mudanças nas datas, fique atento às nossas comunicações 

oficiais via site (https://www.eventospericia.com.br/maceio2023), e-mail 

(sn.periciascriminais.al@gmail.com) e Instagram (@snpc.al) 

mailto:sn.periciascriminais.al@gmail.com

