
 
 

21º CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 
São Paulo, 28, 29 e 30 de junho de 2017 

  
Orientações para Inscrição de Trabalhos Finais 

 
O envio do TRABALHO FINAL será permitido até 15 de maio de 2017, para àqueles que 
possuírem seu resumo aprovado para apresentação no Evento e estiverem devidamente 
inscritos no 21º Congresso com pagamento realizado até o dia 28 de abril de 2017. A Ficha 
de inscrição e os valores de inscrição estão disponíveis no site do evento. 

Serão aceitos para apresentação e publicação nos Anais do 21º Congresso Brasileiro de 
Transporte e Trânsito, os TRABALHOS FINAIS contendo: Resumo (ou extrato), Palavras-
chaves, Introdução, Diagnóstico, Proposições e Resultados e Referências Bibliográficas. 

Configurações do documento: O TRABALHO FINAL deverá ser digitado em Microsoft Word 
na versão 6.0 ou mais atualizada e ser configurado da seguinte forma: papel A4, margens 
esquerda, direita, superior e inferior de 2,5 cm, fonte Arial 11, espaço simples entre linhas. 

1. Título: Título do trabalho redigido usando a fonte Arial, tamanho 12 negrito, maiúsculo 
para a primeira letra da primeira palavra e em nomes próprios, justificado, com ponto final. 

2. Autores: na sequencia; na próxima linha digitar o(s) nome(s) do(s) autor(es), com fonte 
Arial, tamanho 11, separados por ponto-e-vírgula (;), independente da quantidade de 
autores, com indicação numérica em sobrescrito relativa à(s) instituição(ões) de origem, que 
deverá ser indicada abaixo do(s) nome(s) do(s) autor(es) na ordem apresentada, contendo o 
nome da instituição, o endereço, telefone ou fax e endereço eletrônico. No caso de mais de 
um autor, colocar os nomes na ordem de preferência e obedecer à mesma instrução. O 
nome do apresentador do trabalho deverá estar sublinhado. 

3. Endereços: endereços escritos com fonte Arial, tamanho 10, separados por ponto-e-
vírgula (;), com ponto final após o último, e sobrescritos correspondentes aos autores antes 
do endereço. Inicie sempre pelo nome da instituição, seguido, então, pelas suas repartições, 
sempre da maior para menor, separadas por hífen (-). Quando dois autores têm o mesmo 
endereço institucional, ainda que em departamentos diferentes, basta citar o endereço para 
um deles. 

4. Texto: O texto deve ser iniciado uma linha após o endereço eletrônico do(s) autor(es), ter 
o equivalente a nove páginas ou 25 mil caracteres (contando com o(s) nome(s) do(s) 
autor(es)), ser digitado em fonte Arial, tamanho 11, espaço simples, corpo do texto 
justificado, inicial maiúscula. O arquivo deverá ter até 3 MB de resolução. Os termos 
RESENHA; PALAVRAS-CHAVES; INTRODUÇÃO; DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS; 
CONCLUSÕES e REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS devem ser escritos usando fonte Arial, 
tamanho 11, em maiúsculo. 

 



 
 

5. O TRABALHO FINAL deverá contemplar a seguinte estrutura: 

SINÓPSE – apresentar uma síntese dos conteúdos do trabalho (até 300 caracteres). 

PALAVRAS-CHAVE - de três a cinco, devem iniciar pelos termos para indexação. As palavras-
chaves devem ser incorporadas ao resumo do trabalho. 

INTRODUÇÃO - apresentar o problema focado e o(s) objetivo(s) das ações relatadas: 

DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS - apresentar os dados, incluindo tabelas, 
quadros e ilustrações gráficas (se houver), preferencialmente, logo após a sua citação no 
texto, ou na página imediata, e os comentários analíticos e interpretativos pertinentes aos 
dados apresentados, não sendo permitidas repetições de informações (exemplo: uma tabela 
e um gráfico com os mesmos dados). Figuras (gráficos, mapas, fotos, blocos-diagrama, 
imagens, etc.) devem ser inseridas através da função FIGURA (ferramenta do Windows), com 
resolução mínima de 300 DPI, em dimensão compatível para uma boa visualização em 
tamanho A4 (retrato ou paisagem). As legendas das figuras deverão ser digitadas 
separadamente para facilitar eventual deslocamento na diagramação. As Tabelas podem ser 
incluídas no texto sem bordas e linhas internas. Os títulos das figuras e tabelas deverão ser 
situados na parte inferior e superior das mesmas, respectivamente, e também digitados 
separadamente. Podem ser utilizados mapas, imagens e figuras coloridos. 

CONCLUSÕES - resumir os principais resultados, com objetividade, não sendo permitidas 
repetições extensivas de resultados e discussões. As conclusões devem ser sumarizadas na 
forma de texto corrido e não na forma de itens. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS - estas e as citações bibliográficas no texto devem estar de 
acordo com as normas NBR6023 (ABNT, 2004). 

Publicação - Os TRABALHOS FINAIS aceitos constituirão os Anais do 21º Congresso Brasileiro 
de Transporte e Trânsito serão publicados em meio digital na Biblioteca no site da ANTP e 
disponibilizados para consultas no dia da abertura do Congresso. 

Formas de apresentação - Os Trabalhos finais serão apresentados em Sessões Técnicas que 
ocorrerão durante o Congresso, organizados segundo os temas que constam do 
Regulamento. A estrutura e dinâmica destas sessões serão divulgadas até o dia 29 de maio 
de 2017. O autor apresentador terá disponível equipamento de mídia (HD e Datashow) para 
apresentação do seu trabalho, devendo fazê-lo em dez minutos, sendo aberto, em seguida 
um espaço com duração de cinco minutos para debates. 

Certificados das comunicações - Os certificados de apresentação para o(s) autor(es) só serão 
fornecidos aqueles que efetivamente comparecerem e apresentarem o trabalho. 


