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CHAMADA PÚBLICA DE SUBMISSÃO DE RESUMOS EXPANDIDOS PARA 

APRESENTAÇÃO ORAL NOS GRUPOS DE TRABALHO E PUBLICAÇÃO 

EM COLETÂNEA DE ANAIS VIRTUAIS DO EVENTO 

 

CAPÍTULO 1 – DAS DATAS DE SUBMISSÃO 

 

Art. 1º – Os resumos expandidos serão recebidos durante o período de 05 de 

outubro a 06 de novembro de 2016. 

 Art. 2º – Os resumos expandidos deverão ser remetidos no formato de 

extensão (.docx) para o seguinte endereço eletrônico: homa.cdhe@gmail.com , 

devendo indicar no assunto o seguinte: RESUMO EXPANDIDO PARA 

SEMINÁRIO DIÁLOGOS SOBRE DIREITOS HUMANOS. 

§1º – No corpo do email deverá constar o nome do trabalho, o nome dxs 

autorxs, sua instituição, link para currículo Lattes e e-mail. 

§2º – Será necessário o envio do texto em duas versões: uma com o 

nome dxs autorxs identificadxs e outra sem identificação. 

mailto:homa.cdhe@gmail.com


Art. 3º – Os resultados dos resumos expandidos aceitos para apresentação 

oral nos GTs do Evento e posterior publicação serão divulgados até 20 de 

novembro de 2016 

 

CAPÍTULO 2 – DOS GRUPOS DE TRABALHO  

 

Art. 4º – O Seminário Diálogos sobre Direitos Humanos, Direito Internacional e 

Integração receberá trabalhos que possuam pertinência em relação os temas 

principais do evento: Direitos Humanos, Direito Internacional e Integração. 

 §1º – O nome e tema dos Grupos de Trabalho serão divulgados junto 

com o resultado dos trabalhos aprovados, de modo a melhor adequar os 

resumos por temas. 

 

CAPÍTULO 3 – DA SUBMISSÃO 

  

Art. 5º – Os resumos expandidos a serem submetidos para avaliação devem 

ser inéditos, originais e estarem em conformidade com as seguintes 

especificações de identificação:  

I) A identificação do título do resumo expandido de forma centralizada, 

em caixa alta, em negrito, e em fonte Arial, tamanho 12 e 

espaçamento simples.  

II) A identificação dos autores do resumo expandido, de forma alinhada 

à direita, em caixa baixa, em itálico, e em fonte Arial, tamanho 12 e 

espaçamento simples. Seguida de nota de rodapé com as devidas 

informações acadêmicas pertinentes e endereço eletrônico para 

contato.  

III)  Apresentação do desenvolvimento do resumo expandido identificado 

em negrito, sem referência de paginação, identificado, de forma 

justificada, em caixa baixa, e em fonte Arial, tamanho 12 e 

espaçamento entre linhas de 1,5cm. 



IV) Resumo de no máximo 100 palavras sobre o texto. 

V) Ter de 3 a 5 palavras chave. 

Art. 6º – Os resumos expandidos a serem submetidos para avaliação devem 

obedecer às regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para 

elaboração de textos científicos conforme as seguintes especificações:  

I) O resumo expandido deverá ser elaborado a partir de uma 

introdução, seu desenvolvimento em capítulo único e suas 

conclusões ou considerações finais, em no mínimo 03 (três) e no 

máximo 5 (cinco) laudas, desconsiderando as referências 

bibliográficas.  

II) O layout da página em tamanho A4, na orientação vertical, com 

margens normais em 2cm para inferior e superior e 3cm para 

esquerda e direita. 

III)   Em fonte Arial, estilo regular, tamanho 12, de forma justificada, 

espaçamento entre linhas de 1,5cm, recuo de parágrafo de 1,5cm.  

IV)  O sistema de citações das referências ao longo do desenvolvimento 

do texto deve obedecer às regras da ABNT (NBR 10520/2002), isto 

é, em autor-data, sendo as notas de rodapé somente explicativas.  

V)  As referências devem obedecer às regras da ABNT (NBR 

6023/2002).  

VI)  Os títulos e subtítulos devem ser alinhados à esquerda, e conter um 

texto relacionado a eles, de acordo com as regras da ABNT (NBR 

6022/2003).  

VII) O resumo expandido não deverá conter paginação. 

Art. 7º – Serão aceitos apenas os resumos expandidos submetidos via 

endereço eletrônico e em concordância com as normatizações apresentadas 

neste Edital. Os autores que não respeitarem o processo estipulado terão seus 

resumos expandidos automaticamente desclassificados e excluídos da 

avaliação.  

Art. 8º – Antes de submeter o resumo expandido para avaliação é prudente e 

cauteloso que o autor realize a devida leitura do resumo expandido e sua 

revisão com muita atenção, pois o mesmo será usado para análise, será 



apresentado e discutido nos temas do Evento e será objeto de posterior 

publicação em coletânea de anais virtuais do Seminário, além de ser objeto de 

certificação e de declaração de apresentação oral e publicação, sendo o seu 

conteúdo de inteira responsabilidade dos autores.  

Art. 9º – Após o envio de submissão para avaliação, não será admitida a 

substituição, correção ou alteração do conteúdo ou qualquer outra informação 

constante do resumo expandido submetido.  

Art. 10º – Somente serão avaliados os resumos expandidos que tenham 

obedecido às regras do processo de submissão constantes neste Edital. Os 

resumos expandidos submetidos passam por rigorosa avaliação de uma 

comissão editorial especializada nas temáticas desenvolvidas nos GTs do 

Evento, aqueles que não atenderem as regras deste Edital não serão 

avaliados. 

 

CAPÍTULO 4 – DA AUTORIA, DA APRESENTAÇÃO E DA PUBLICAÇÃO  

 

Art. 11 – Os resumos expandidos poderão ser escritos em coautoria de, no 

máximo, 3 pessoas, para a apresentação e devidas discussões nos temas do 

Evento, todos os autores devem estar devidamente inscritos no Diálogos sobre 

Direitos Humanos, Direito Internacional e Integração. 

Art. 12 – Cada autorx  poderá submeter 2 (dois) resumos expandidos.  

Art. 13 – A lista de resumos expandidos aprovados para a apresentação no 

Evento será publicada apenas no site do Homa: 

http://homacdhe.com/index.php/pt/dialogosdh 

Art. 14 – A apresentação dos resumos expandidos aprovados nos temas terá a 

duração de até 10 (dez) minutos por exposição, podendo haver debate na 

sequencia das apresentações, ou por grupo de temas, um debate global ao 

final das exposições do tema.  

http://homacdhe.com/index.php/pt


Art. 15 – Serão disponibilizados recursos audiovisuais para a apresentação dos 

resumos expandidos (data show), não sendo vedado que o autor se utilize de 

banners ou pôsteres para ilustrações essenciais a sua apresentação. 

 §1º – Não haverá computador disponível para reprodução de slides. Xs 

autorxs que desejarem utilizar o data show deverão trazer seus computadores. 

 Art. 16 – A apresentação dos resumos expandidos será ordenada pelos 

coordenadorxs dos grupos.  

Art. 17 – O objetivo não é apenas a apresentação, mas a participação de todos 

nos debates, nesse sentido, é fundamental que o autorx organize-se para a 

participação no grupo e não apenas para a sua apresentação.  

Art. 18 – A posterior publicação dos resumos expandidos submetidos, 

avaliados e aprovados depende da apresentação dos mesmos por pelo menos 

umx autorx no seminário. 

Art. 19 – Os autores e coautores cedem os direitos autorais dos resumos 

expandidos submetidos, avaliados e apresentados, sem custo, ao Homa - 

Centro de Direitos Humanos e Empresas, que poderá posteriormente publicá-

los com menção aos respectivos autores e ao Evento no formato digital.  

Art. 20 – Os resumos expandidos apresentados no Evento serão objeto de 

publicação, e disponibilizados nos Anais do Evento. 

Art. 21 – Os resumos que forem bem avaliados poderão ser selecionados pela 

organização do Evento para serem transformados em artigos científicos a 

serem publicados no periódico Homa Publica: Revista Internacional de Direitos 

Humanos e Empresas. 

Art. 22 – Em caso de coautoria é suficiente à apresentação por apenas um dos 

autorxs. Ao final das atividades, os coordenadorxs entregarão a declaração de 

apresentação do resumo expandido, que mediante assinatura em lista de 

presença, confirmam sua participação no Evento. 

 

 



DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 23 – Recomendamos que os autorxs não esperem o final do prazo para 

encaminharem seus resumos expandidos para a submissão dos avaliadorxs, 

evitando a sobrecarga do sistema de endereçamento eletrônico. 

 Art. 24 – O Seminário Diálogos sobre Direitos Humanos, Direito Internacional e 

Integração, não se responsabiliza por eventuais falhas de tecnologia 

decorrentes do número excessivo de envios de resumos expandidos.  

Art. 25 – Para a apresentação dos resumos expandidos aprovados é 

imprescindível a devida inscrição dos autores no Evento e o pagamento da 

taxa de inscrição.  

 §1º – As inscrições no Seminário Diálogos sobre Direitos Humanos, 

Direito Internacional e Integração, serão feitas através do site 

www.homacdhe.com 

Art. 26 – Para participar do Evento é necessário o pagamento de uma taxa de 

20 (vinte) reais para ouvintes e 30 (trinta) para apresentação de trabalho. 

 §1º – Em caso de coautoria e obrigatório o pagamento de todxs os 

coautorxs. 

 §2º – O depósito do valor da taxa de inscrição deverá ser realizado 

através de transferência ou depósito para a seguinte conta poupança: 

  Banco do Brasil 

  Ag. 3139-9 

  CC. 29025-4 

  Variação: 51 

 §3º – Os comprovantes de pagamento devem ser enviados por email 

para homa.cdhe@gmail.com com o seguinte assunto: COMPROVANTE 

DE PAGAMENTO [SEU NOME]. 

Art. 27 - Poderá haver isenção da taxa de inscrição mediante solicitação por e-

mail para homa.cdhe@gmail.com, e mediante envio de comprovantes de 



aprovação no vestibular por cotas sociais e/ou raciais, ou de comprovantes de 

hipossuficiência. 

  

Juiz de Fora, 06 de outubro de 2016. 
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