
Seminário da linha de pesquisa DIREITOS HUMANOS, VIOLÊNCIA E 

DIFERENÇA 

 

DA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

1. Para aqueles que têm interesse em publicar trabalhos no evento haverá a possibilidade 

de realização de comunicações orais e publicação de resumo expandido ou artigo 

completo nos anais. As inscrições serão gratuitas. 

 

1.1.  Para esta edição, poderão inscrever trabalhos alunos da graduação e da pós-

graduação cujo trabalhos possuam temas vinculados a linha de pesquisa 

“Direitos Humanos, Violência e Diferença”.  

 

1.2. A inscrição para esse público específico acontecerá em dois momentos: 1. 

Inscrição no evento e submissão de resumo simples (para graduação); 2. Envio 

do resumo expandido E/OU artigo (para pós-graduação). 

 

 

2. O participante, ao efetivar sua inscrição, concorda com todas as regras do evento e 

autoriza a publicação do(s) trabalho(s) nos anais do evento e demais meios de divulgação 

da II SEMINÁRIO DA LINHA DE PESQUISA DIREITOS HUMANOS, DIFERENÇA E 

VIOLÊNCIA, sendo ele o único responsável pelo conteúdo apresentado. 

 

2.1. Após a data final de submissão do trabalho, não haverá mais a possibilidade de 

alterações, tanto dos dados pessoais quanto dos conteúdos anexados; 

 

2.2. Somente serão aceitos trabalhos que obedeçam às normas de formatação 

estipuladas pelo evento. 

 

2.3. Cada trabalho poderá ter, no máximo, 02 (dois) autores, sendo permitido o 

segundo autor desde que na qualidade de orientador. 

 

 

3. MODELO E REGRAS DO RESUMO SIMPLES: 

 

3.1 Resumo simples 

 

TÍTULO DO TRABALHO 
SOBRENOME, Nome

1
  

                                                           
1
 Apresentar titulação do/a autor/a (mestrando/a, mestre, doutorando/a, doutor), curso ou programa a 

que está vinculado/a, Instituição financiadora (se houver), e, se desejar, e-mail para contato.   



 
O corpo do texto deve respeitar a seguinte formatação: fonte Times New Roman, 12, justificado 

e com espaçamento 1,5. O recuo de primeira linha é de 1,7cm. Todos esses elementos já estão 

configurados adequadamente nesse modelo. O texto deve conter de 3 a 5 páginas, contando com 

a bibliografia.  

 

Palavras-chave: no mínimo 3 e no máximo 5 palavras separadas por ponto e vírgula 

SEM ponto final. 

 

 3.2 Modelo e Regra do Resumo Expandido 
 

 Os trabalhos que comporão os Anais do II SEMINÁRIO DA LINHA DE 

PESQUISA DIREITOS HUMANOS, DIFERENÇA E VIOLÊNCIA da UFG deverão 

ser apresentados sob a forma de resumo expandido, tendo entre 03 a 05 laudas. 

Após a divulgação dos resultados, os arquivos completos, revisados e formatados 

segundo as regras dessa normativa deverão ser enviados em formato (.doc ou .docx) 

para o email: seminariodhvd@gmail.com 

 
No documento enviado, deverá constar:  

 

Título do trabalho; nome(s) do(s) autor(es); programa de pós-graduação e unidade 

acadêmica nas quais se vincula(m) o(s) autor(es); endereço eletrônico; palavras-chave; 

agência financiadora da pesquisa (quando houver); texto do resumo expandido. 

 Os nomes dos autores deverão vir completos, sendo o último sobrenome em 

caixa alta. O nome do aluno de Pós-Graduação deverá vir em primeiro lugar, seguido do 

nome do orientador e dos colaboradores.  

 

Ex: Maria Rita Dantas: DANTAS; Maria Rita. 

 

 Os resumos deverão ser digitados com fonte Times New Roman 12, 

espaçamento 1,5 entrelinhas, folha A4, em área com margens de 2,5 cm cada (superior, 

inferior, esquerda e direita). 

 

Resumo expandido: 

 

TÍTULO DO TRABALHO 
SOBRENOME, Nome2  

 

Resumo: no máximo 250 palavras. no máximo 250 palavras. no máximo 250 palavras. no máximo 250 

palavras. no máximo 250 palavras. no máximo 250 palavras. no máximo 250 palavras. no máximo 250 

palavras. no máximo 250 palavras. no máximo 250 palavras. no máximo 250 palavras. no máximo 250 

palavras. no máximo 250 palavras. no máximo 250 palavras. no máximo 250 palavras. no máximo 250 

palavras. no máximo 250 palavras. no máximo 250 palavras. no máximo 250 palavras. no máximo 250 

palavras. no máximo 250 palavras. no máximo 250 palavras. no máximo 250 palavras. no máximo 250 

palavras. no máximo 250 palavras. no máximo 250 palavras. no máximo 250 palavras. no máximo 250 

palavras.  

 
Palavras-chave: no mínimo 3 e no máximo 5 palavras separadas por ponto e vírgula SEM 

ponto ao final 

 

Introdução  

 

mailto:seminariodhvd@gmail.com


O corpo do texto deve apresentar tema, justificativa, metodologia e objetivos em um texto 

único sem divisão em tópicos, respeitar a seguinte formatação: fonte Times New Roman, 

12, justificado e com espaçamento 1,5. O recuo de primeira linha é de 1,7cm. Todos esses 

elementos já estão configurados adequadamente nesse modelo. O texto deve conter de 3 a 5 

páginas, contando com a bibliografia. 

  

3.3. Dos Subtítulos  
 

Com um espaço entre cada tópico.  

 

3.4. Referências bibliográficas  
 

As referências deverão seguir as normas da ABNT e ser apresentadas em ordem alfabética 

por sobrenome de autor. Formatação: fonte Times New Roman, 12, justificado, 

espaçamento simples e sem recuo de primeira linha. 

 


