
I SIMPÓSIO DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS 

NORMAS PARA A APRESENTAÇÃO DO TRABALHO: RESUMO OU RESUMO EXPANDIDO 

 

Serão aceitos resumos de até 500 palavras ou resumos expandidos com até 10 páginas. 

 

Cada trabalho deverá estar inscrito em um dos Eixos Temáticos citados abaixo:  

1. Ética e Direitos Humanos: convergências e divergências  

2. Direitos Humanos e vulnerabilidades (gênero, raça, população em situação de rua, povos 
indígenas) 

3. Direitos Humanos, política e democracia  

 
 

Inscrições com submissão de trabalho até dia 07/09/2021.  

 

Os resumos ou resumos expandidos deverão tratar de pesquisas concluídas ou em andamento. 

Resumos expandidos aprovados serão publicados na Revista Tabulae, da Faculdade 
Vicentina. 

Os trabalhos inscritos podem ter até 3 autores (autor principal e coautores). 

Cada autor poderá apresentar até dois trabalhos. 

OBS: Os autores devem fazer a inscrição no Simpósio. 

 Formatação: 

• Papel tamanho A4; 

• Fonte Arial; 

• Tamanho 12; 

• Espaçamento 1,5; 

• Margens: superior e esquerda 3,0; inferior e direita 2,0; 

• Alinhamento justificado; 

• Recuo do parágrafo: 3 cm; 



• Título em maiúsculo, centralizado e em negrito; 

• Nome do(s) autor(es) alinhado(s) à direita depois de uma linha de espaço do título; 

• Vinculação institucional, logo abaixo do(s) nome(s) do(s) autor(es), também alinhada à direita; 

• Endereço eletrônico logo abaixo da vinculação institucional; 

• Indicação do Eixo Temático abaixo do endereço eletrônico; 

• Depois de uma linha de espaço, três palavras-chave; 

• Depois de uma linha de espaço, o texto do trabalho que poderá ser dividido em seções (se for 
resumo expandido) ou texto único (para resumo simples). 

• Depois de duas linhas de espaço deverão aparecer as Referências, apresentadas segundo as 
normas da ABNT; 

• Os textos devem ser encaminhados em formato Word.  

A apresentação de trabalhos será feita na forma de Comunicação Oral, no dia 15 de setembro, no 
período da manhã ou da tarde.  

• Não serão avaliados trabalhos que não atenderem aos critérios de elaboração e formatação. 

 

ATENÇÃO: Será fornecido certificado de apresentação aos autores do trabalho que estiverem 
inscritos no Simpósio. 

 

 


