
I SEMINÁRIO UNIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS 

NORMAS PARA O ENVIO DE TRABALHOS 

Do Envio  e  Aprovação dos Trabalhos  

1. Poderão ser inscritos resumos/trabalhos na modalidade  comunicação oral e 

pôsters referentes a pesquisas, estudos de caso, relatos de experiência em 

andamento ou concluídas. 

2. Poderá ser enviado  apenas um resumo/ trabalho como autor ou co-autor. 

3. Primeiramente para a seleção dos trabalhos, deve ser enviado um resumo (ver 

formatação resumos) do dia 09 de agosto até 30 de setembro de 2011 para o e-

mail : universidadedh@gmail.com , com indicação no assunto do e-mail do Eixo 

Temático escolhido para ser apresentado. 

4. Os Eixos Temáticos em que podem ser apresentados os trabalhos, são : 

 

 Interação Democrática entre Estado e Sociedade Civil  

 Desenvolvimento e Direitos Humanos  

 Universalizar Direitos em um Contexto de Desigualdade  

 Segurança Pública, Acesso a Justiça e Combate a Violência  

 Educação e Cultura em Direitos Humanos  

 Direito a Memória e a Verdade  

 

5. O conteúdo e alcance dos Eixos Temáticos são indicados pelo III Programa Nacional 

de Direitos Humanos disponibilizado no site : 

http://portal.mj.gov.br/sedh/pndh3/pndh3.pdf . Será analisado a pertinência 

temática do resumo com o Eixo escolhido.  

Em razão da proposta de interdisciplinariedade do evento serão aceites a inscrição de 

resumos/trabalhos das mais diversas áreas do conhecimento: Educação, Ciências 

Sociais, Direito, Relações Internacionais, Filosofia, entre outras.  

6. A análise dos resumos será condicionada a inscrição no evento na página , até data 

final de submissão dos resumos.  

7. Os resumos serão analisados por pareceristas indicados pela Comissão Científica 

do evento.  

8. O resultado da seleção dos trabalhos será divulgada no site  do evento no dia 25 de 

outubro de 2011.  
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9. O trabalho completo, no caso de comunicação oral, deve ser enviado para o e-mail 

universidadedh@gmail.com até o dia 11 de novembro de 2011, com indicação no 

assunto do e-mail do Eixo Temático escolhido para ser apresentado. 

10. O recebimento do certificado de apresentação de trabalho científico está 

condicionado à apresentação do trabalho nas atividades de comunicação oral e 

pôsters. 

11. O tempo de apresentação da comunicação oral: 15 minutos (mais 5 minutos finais 

para debate).  

Do Cronograma  

 

Abertura de submissão de resumos  09 de agosto  

Encerramento da submissão de resumos  30 de setembro  

Divulgação dos Resultados da Seleção  25 de outubro  

Data limite para envio dos Trabalhos 

Completos ( Comunicação Oral) 

11 de novembro   

 

Da Formatação do Resumo  

 • Título: em negrito e em maiúscula. Subtítulo: (se ouver) em negrito e em 

minúscula;  

• Identificação do autor (e co-autores, quando for o caso): indicação à direita, com 

sobrenome em maiúscula, seguido do nome em minúscula, sublinhado o autor 

principal. Exemplo: LARA, Carla; SANTOS, Marcos.  

• Instituição(ões) de procedência do autor e co-autores. Agência(s) de fomento (se 

for o caso): indicação logo abaixo de cada nome, à direita;  

 Modalidade: Comunicação Oral ou Poster 

• E-mail para contato: indicação em parágrafo justificado; 

 Eixo temático: indicação em parágrafo justificado; 

 

• Categoria pesquisa concluída ou com resultados parciais: indicação em parágrafo 

justificado; 

 

• Resumo: em português  com no mínimo 300  e no máximo de 500 palavras digitadas 

em parágrafo único e sem referências bibliográficas (deve conter: justificativa, 

objetivo, metodologia, resultados e conclusões); 

mailto:universidadedh@gmail.com


• Palavras-chave: com o máximo de três palavras  iniciadas em maiúscula e separadas 

por ponto e vírgula;  

 Envio: deve ser enviado 02 resumos em formato PDF, um com a indicação da 

autoria  e outro sem a menção.  

Da Formatação do Trabalho Completo (Comunicação Oral) 

• Título: em negrito e em maiúscula. Subtítulo: (se ouver) em negrito e em minúscula;  

• Identificação do autor (e co-autores, quando for o caso): indicação à direita, com 

sobrenome em maiúscula, seguido do nome em minúscula, sublinhado o autor 

principal. Exemplo: LARA, Carla; SANTOS, Marcos.  

• Instituição(ões) de procedência do autor e co-autores. Agência(s) de fomento (se 

for o caso): indicação logo abaixo de cada nome, à direita;  

 Eixo temático: indicação em parágrafo justificado; 

Corpo do trabalho completo: deverá ser constituído por: 

 

• Introdução: revisão bibliográfica e objetivo(s); 

• Metodologia: descrição criteriosa dos procedimentos da pesquisa; 

• Resultados: devem ser breves e objetivos; 

• Conclusão: deve ser objetiva e responder aos objetivos da pesquisa; 

 

• Referências Bibliográficas e Citações: devem seguir os padrões vigentes da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

• Quantidade de páginas: entre 10 a 15 páginas (incluídos todos os itens solicitados);  

• Digitação do corpo do texto: Microsoft Word 2000 ou posterior (formato.doc); 

papel: A4; orientação: retrato; fonte: Times New Roman; tamanho: 12; alinhamento: 

justificado; espaçamento entre linhas: 1,5 ; margens superior e esquerda de 3 cm - 

margens inferior e direita de 2cm; os títulos das seções do texto deverão: iniciar com 

letra maiúscula, em negrito, justificado à esquerda e serem separados por um espaço 

do texto anterior 

Envio: Deve ser enviado em formato PDF.  

 

Obs. 1: Não serão aceitos trabalhos inscritos que não seguirem rigorosamente a 

formatação indicada. 

Obs. 2: Haverá disponibilidade de projetor multimídia em todas as salas de  

apresentação da comunicação oral. 

Obs. 3: Ao submeterem seu trabalho, os autores e co-autores, estão de pleno acordo 

com a publicação dos mesmos.  



 

Da Formatação do Trabalho Completo( Pôster) 

 

1.O pôster é um trabalho único, que pode ser organizado por um ou mais autores. Sua 
apresentação se dá por meio da exposição em painéis em local, data e horário a ser estipulado 
pela organização do evento.  

2.O(s) autor(es) deve(m) permanecer ao lado do seu pôster durante o tempo indicado na 
programação para a exposição. 

 3.Os autores de pôsteres deverão fixar seu material 30 minutos antes do início dos trabalhos do 
dia e retirá-los ao final do dia no encerramento das atividades do dia. 

 

 Deve atender às medidas de 90 cm de largura por 1 m e de comprimento.  

 O texto deverá conter os seguintes elementos:  

 Título (O título do trabalho deverá ser apresentado em negrito, todos os caracteres 

maiúsculos, tamanho da fonte (definir), centralizado); 

 autor(es). O(s) nome(s) do(s) autor(es) aparece(m) à direita da folha, logo abaixo, 

informar o eixo temático; 

 e-mail e instituição  

 O Texto deve conter até 8.000 caracteres (texto pequeno). (alguns eventos ppermitem 

até 8.000 caracteres, eu sempre envio com este número). 

 Introdução; 

 Justificativa; 

 Objetivos; 

 Breve descrição da pesquisa ou do projeto (marco teórico) 

 metodologia 

 Resultados (de forma breve e clara); 

 Considerações finais ou conclusão;  

 Referências (Deve atender as normas da ABNT). 

 Gravuras, fotos, gráficos, etc...(se houver). 

 

 

 



 

 

 

 

ANAIS 

Os trabalhos aceitos terão seus resumos publicados nos anais do seminário. 

 


