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 II SEMINÁRIO INTERNACIONAL: A TRANSVERSALIDADE ENTRE 

DIREITOS HUMANOS, LIBERDADE E SISTEMA PENAL 

 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

1.    PREÂMBULO 

 

       Os organizadores do Seminário Internacional A TRANSVERSALIDADE ENTRE 

DIREITOS HUMANOS, LIBERDADE E SISTEMA PENAL, tornam público o 

presente edital e convocam os interessados à submissão de trabalhos científicos para 

serem apresentado no seminário, no dia 20 de outubro de 2022. O evento, atento à 

necessidade de problematizar as questões que envolvem a temática, propõe o 

desenvolvimento de trabalhos que visem contribuir com a construção de novas 

perspectivas de atuação na área. 

 

 

2. TRABALHOS CIENTÍFICOS – SUBMISSÃO, SELEÇÃO E APRESENTAÇÃO 

 

 

2.1. Serão recebidos trabalhos científicos no formato “resumo” que deverão versar sobre 

a temática do Seminário e observar as normas contidas no anexo I deste edital, sob 

pena de exclusão sumária; 

 

2.2. Os resumos serão avaliados por um Conselho Científico composto por professores e 

discentes do PPGD em Direito, preservando o anonimato e terão por critérios de 

seleção: 

        a. adequação a temática do Seminário; 

        b. precisão técnico-científica do conteúdo apresentado; 

        c. ênfase na problematização crítica da respectiva área de conhecimento; 

        d. fontes bibliográficas essenciais à discussão e atualizadas; 

        e. adequação às normas técnicas; 

 

2.3. O resumo deverá ser submetido  até o dia 16/10/2022 para o seguinte endereço de 

email: seminariointernacionalfmd@gmail.com 

 

2.4. O resumo deverá ser submetido em duas versões: uma sem identificação de autoria 

e outra com identificação do autor (es), com sua qualificação acadêmica e e-mail; 

 

2.5. Cada autor poderá submeter somente 01 (um) resumo para apresentação no evento, 

não sendo permitida a substituição ou alteração do conteúdo encaminhado; 

 

2.6   Quanto ao conteúdo, o resumo deve contemplar: 

        a. título; 

        b. palavras-chave; 

        c. tema; 

        d. problema; 

        e. objetivos; 

        f. referências bibliográficas. 
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2.7. Após a avaliação pelo Conselho Científico, o resultado será comunicado, por e-mail, 

aos que tiveram os resumos aprovados;  

 

2.8. Sendo aprovado, o resumo deverá ser apresentado pelo(s) autor(es), no dia 20 de 

outubro de 2022, a partir das 14:00, na PUC Minas Coração Eucarístico, em local a 

ser informado pela organização do evento;  

 

2.9. Somente serão aceitas apresentações presenciais, devendo, em caso de coautoria, pelo 

menos um dos autores estar presente; 

 

2.10. Cada autor terá 10 minutos para a apresentação do resumo, podendo haver debates 

na sequência, ou, ao final, um debate global, a critério do Conselho;  

 

2.11. Não serão disponibilizados recursos audiovisuais (Datashow, projetores, etc) para a 

apresentação dos resumos; 

 

2.12. O certificado de apresentação será conferido somente ao autor (es) que realizou 

(aram) a apresentação, conforme lista de presença, e, será remetido, digitalmente, 

pelo e-mail de cadastro; 

 

2.13. Os trabalhos apresentados no Seminário poderão ser publicados em livro ou revista 

do evento, em formato de artigo científico, caso o Conselho entenda viável a 

publicação. As normas e prazos para a entrega do artigo científico serão divulgados 

posteriormente. O artigo final será avaliado pelo Conselho Científico.  

 

 

3      DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

3.1. Os resumos e artigos científicos, a partir do momento da submissão, são cedidos 

pelos autores, sem custo, ao Seminário, que poderá publicá-los com menção aos 

respectivos autores e ao evento em qualquer mídia de comunicação;  

 

3.2. A organização do Seminário não se responsabiliza por eventuais falhas de tecnologia 

e dificuldades referentes ao envio de documentos por endereço eletrônico; 

 

3.3 Não caberá recurso da decisão em relação às avaliações dos resumos e artigos; 

 

3.4 Os casos omissos no presente edital serão solucionados pelo Conselho Científico. 

 

 

                                         Belo Horizonte, 07 de outubro de 2022 
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ANEXO I 

 

NORMAS DE FORMATAÇÃO DE RESUMO 

 

I DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

1- O resumo consiste na apresentação concisa dos pontos relevantes do tema proposto 

e deverá conter breve exposição do tema e problema, devendo pontuar o objetivo, o 

método, a hipótese, resultados e possíveis conclusões do trabalho; 

 

2- O resumo deve conter título, corpo do resumo e palavras-chave, todos no idioma 

português, 

 

3- Para o resumo, recomenda-se a utilização de parágrafo único, com extensão de 400 

palavras, digitadas em espaço de 1,5 entre linhas, fonte Times New Roman ou Arial, 

tamanho 12, seguido de mínimo três e no máximo cinco palavras-chave, separadas 

entre si por um ponto; 

 

4- Formatação resumo: 

a. Margens superiores e à esquerda em 3 cm e inferiores e à direita em 2 cm; 

b. Fonte Times New Roman ou Arial; 

c. Título em caixa alta e negrito; 

d. Nome(s) do(s) autor(res) alinhado à direita e com qualificação em nota de rodapé; 

e. Espaçamento entre linhas de 1,5cm; 

f. Espaçamento “antes” e “depois” em zero; 

g. Parágrafos com recuo de 1,5 cm e sem espaçamento entre eles; 

5- As demais regras de metodologia e normatização a serem seguidas, são aquelas 

definidas pela Biblioteca da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.  
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