
INSTRUÇÕES PARA O ENVIO DE TRABALHOS 

1. O trabalho, incluindo ilustrações, tabelas e referências bibliográficas, deve ter no máximo 16 páginas. As
páginas deverão ser brancas, seguindo apenas o modelo disponibilizado na Internet com seus respectivos
cabeçalho e rodapé.

2. Todo o trabalho deverá ser digitado e formatado em Word e enviado via plataforma em pdf. 
Documentos com tamanho superior a 2MB podem não ser recebidos adequadamente.

3. Configuração de página:

As páginas devem ser configuradas para o formato A4 da ABNT (210 x 297 mm), com margem de 20mm
nos quatro lados da folha.

4. Fontes e Espaçamentos:
Deve-se utilizar espaçamento simples com fonte “Arial”, tamanho 12, no corpo do texto. Deve-se respeitar
os padrões estabelecidos no modelo.

5. Fotos e Figuras:
As figuras e fotos devem estar inseridas dentro do documento em WORD. As figuras devem ser formadas
por um único elemento (figura JPG ou GIF) obtido a partir da edição digital de fotos ou ilustração em
softwares de edição gráfica. O IBRACON não se responsabilizará por figuras que não atendam a este
padrão.

Observações:
Figuras desenhadas com as ferramentas de desenho do Word ou flutuando no texto podem não ser
impressas corretamente no volume final. Figuras inseridas no Word diretamente do AutoCAD em geral
apresentam linhas muito finas e em geral não possuem boa visualização quando impressas.

6. A primeira página deverá conter o título do trabalho em letra maiúscula, o(s) nome(s) do autor(es)

completo(s), sem abreviações, a instituição/empresa a que pertence(m), as palavras chaves e o resumo,
com no máximo 500 palavras, seguindo o modelo do hot site. O título, resumo e palavras-chave do
trabalho deverão ser apresentados em inglês e português.

7. O IBRACON se reserva ao direito de recusar artigos que não respeitem a formatação do modelo para
confecção de artigo.

8. Não serão aceitas compilações, transcrições, traduções, nem reproduções ou adaptações de trabalhos já
apresentados em eventos da mesma natureza. Também não serão aceitos trabalhos que contenham ou
traduzam promoção comercial de marcas, produtos ou empresas.

9. Os Anais do 61º Congresso Brasileiro do Concreto serão produzidos a partir dos arquivos enviados pelos
respectivos autores, cabendo a estes a responsabilidade pelo conteúdo e apresentação. Os dados dos
autores, título, resumo e palavras-chave do resumo cadastrado no website do evento deverão
ser atualizados com os dados da versão final de seu artigo para serem utilizados no CD-ROM e
aplicativo on linendo 61ºCBC. É responsabilidade dos autores fazer esta atualização.

10. Fica acordado que ao enviar seu trabalho o(s) autor(es) concordam com todas as regras deste regulamento
e que autoriza(m) o IBRACON - Instituto Brasileiro do Concreto na reprodução de seu trabalho e que o
mesmo passe a fazer parte integrante do acervo técnico do Instituto Brasileiro do Concreto - IBRACON e
que concordam com o Termo de Cessão de Copyright do 61ºCBC.

11. Serão requisitos necessários nos trabalhos:
o Nome completo dos autores, Empresas ou Instituições dos autores, endereço completo do autor

que deverá receber a comunicação bem como seu e-mail, telefone e fax e as palavras chaves do
trabalho.

o Serão aceitos apenas os trabalhos que satisfizerem as condições deste regulamento.
o Envio do termo de cessão de Copyright assinado pelo(s) o(s) autor(es) para o IBRACON ou autor

correspondente.

12. Fica acordado que ao enviar seu trabalho ou autor(es) concordam com todas as regras deste regulamento
e que autoriza(m) o IBRACON - Instituto Brasileiro do Concreto na reprodução de seu trabalho e que o
mesmo passe a fazer parte integrante do acervo técnico do Instituto Brasileiro do Concreto - IBRACON. É
condição para publicação o envio do termo de cessão de Copyright assinado por todos os autores para o
IBRACON.

13. O Prazo final para envio do Artigo deve ser verificado no hot site do evento (datas importantes).

14. Antes de enviar o arquivo verifique a presença de vírus (http://www.grisoft.com/us/us_dwnl_free.php) ou
com seu antivírus).

15. Para enviar um trabalho, acesse 61ºCBC e utilize o login e senha obtidos durante o envio dos resumos para
entrar no sistema do Congresso. Veja as instruções fornecidas no sistema para fazer o upload do trabalho.

http://www.grisoft.com/us/us_dwnl_free.php

