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NORMAS PARA A APRESENTAÇÃO DO TRABALHO – RESUMO 

 

1. Cada trabalho deverá ser elaborado segundo a escolha de um dos Eixos Temáticos. 

 

EIXOS TEMÁTICOS: 

1. Direitos fundamentais em perspectiva 

2. Direitos comunicativos e acesso livre à internet 

3. Estudos em ciências criminais 

4. Direito civil constitucional 

 

2. As inscrições para a submissão do trabalho ocorrerão do 18/05 a 22/05 e devem ser feitas através 

do e-mail: sme.fachusc@gmail.com. No e-mail de inscrição deve constar:  

 

1) Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo 1); 

2) Resumo, conforme modelo disponibilizado (Anexo 2); 

 

2.1. A inscrição será sumariamente indeferida na ausência de um dos documentos acima descritos 

ou se feita fora do prazo limite para sua realização. 

 

3. Os resumos deverão tratar de pesquisas concluídas, pesquisa em andamento e relato de 

experiências. 

 

4. Os trabalhos inscritos podem ter até 2 autores (autor principal e coautor). 

 

4.1. Cada autor poderá apresentar até dois trabalhos. 

 

4.2. O trabalho deverá ser apresentado pelo autor e coautor, se houver. 
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7. A formatação do trabalho deverá seguir obrigatoriamente os seguintes critérios, sob pena de 

indeferimento: 

 

• Papel tamanho A4; 

• Fonte Times; 

• Tamanho 12; 

• Espaçamento 1,5; 

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

• Alinhamento justificado; 

• Deve conter no mínimo 250 e no máximo 600 palavras; 

• Título em maiúsculo, centralizado e em negrito; 

• Indicação do Eixo Temático abaixo do título, centralizado; 

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

• Vinculação institucional e endereço eletrônico em nota de rodapé; 

• Depois de uma linha de espaço, o texto do trabalho; 

• Depois de uma linha de espaço, três a cinco palavras-chave – separados por ponto final; 

• Os textos devem ser encaminhados em Word for Windows (.doc). Qualquer outra questão 

relacionada à formatação que não estiver contemplada nestas normas, favor consultar as 

Normas da ABNT. 

 

8. A apresentação de trabalhos será feita na forma de Comunicação Oral, através da plataforma 

Google Meet com link de acesso que será divulgado em até 24 horas da apresentação, a ser 

constituídas segundo os Eixos Temáticos estabelecidos pela Comissão Organizadora. 

 

8.1. Cada trabalho deverá ser apresentado no tempo máximo de 10 minutos.  

 

9. As apresentações ocorrerão nos dias 27 e 28 de maio, no período da tarde. A lista com a ordem e 

horário das apresentações será publicada no dia 26/05. 

 

10. Critérios de avaliação e seleção de trabalhos: 

 

• Relevância e pertinência do trabalho para as discussões com o Eixo Temático escolhido. 

• Consistência e rigor na abordagem teórico-metodológica e na argumentação; 

• Interlocução com a produção das áreas de didática e de práticas de ensino; 



 
 

• Conclusões fundamentadas. 

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

 

11. Será fornecido certificado de apresentação aos autores do trabalho que estiverem inscritos e 

comparecerem à sessão de apresentação da comunicação. 

 

12. Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital serão divulgadas antecipadamente.  

 

12. 1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

 

 

Salgueiro/PE, 17 de maio de 2021. 

 

Comissão Organizadora 



 
 

ANEXO 1 

(LISTA DE INSCRIÇÃO) 

 

1. Modalidade de Trabalho: Resumo (    )  

2. Eixo temático:  

(    ) Direitos fundamentais em perspectiva 

(    ) Direitos comunicativos e acesso livre à internet 

(    ) Estudos em ciências criminais 

(    ) Direito civil constitucional 

 

3.Autor/a/es/as:  

a) Autor 1:  

b) Autor 2:  

 

4. Instituição de Ensino: 

a) Autor 1:  

b) Autor 2:  

 

5. Telefone:  

a) Autor 1: 

b) Autor 2:  

 

6. Endereço eletrônico: 

a) Autor 1:  

b) Autor 2:  

 

7. Titulação:  

a) Autor 1:  

b) Autor 2: 

 

 

 

  



 
 

ANEXO 2 

(RESUMO) 

 

TÍTULO DO TRABALHO 

Eixo  

 

Autor 11 

Autor 22 

 

RESUMO: mínimo 250 e no máximo 600 palavras. 

 

Palavras-chave: três a cinco palavras-chave. 

 

 

                                                           
1 Graduando em... pela. E-mail: 
2 Graduando em... pela. E-mail: 


