
Submissão de Trabalhos 

  

EDITAL PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

Regulamento para submissão de trabalhos científicos a serem apresentados no 
II Simpósio sobre Crédito e Endividamento 

  

Artigo 1º. Da modalidade dos trabalhos acadêmicos. 

1.1. Os trabalhos acadêmicos submetidos deverão refletir proposta teórica resultante de 
pesquisa científica na área de Crédito ou Endividamento, no Brasil ou no exterior. 

 1.2. A submissão dos trabalhos poderá ser realizada até o dia 24 de abril de 2017, 
(segunda-feira) exclusivamente pelo e-mail endividamento@usp.br. 

Devem ser enviados:  

1.2.1. Resumo do trabalho em até texto com até 250 palavras 

1.2.2. Trabalho completo (conforme anexo 01) 

1.2.3. Ficha de inscrição (vide modelo no anexo 02) 

1.2.4 Declaração que autorize (ou não autorize) a publicação do trabalho nos Anais do II 
Simpósio sobre Crédito e Endividamento (vide modelo de autorização no anexo 03).  

1.3 A autorização da publicação do artigo nos anais do simpósio implica cessão gratuita do 
direito de publicação da obra nas versões impressa e/ou digital, mas não implica 
exclusividade de publicação. 

Artigo 2º. Os trabalhos poderão ser apresentados por pesquisadores acadêmicos 
(graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado) ou não acadêmicos 
(pessoas ligadas a organizações governamentais, Procons, organizações não-
governamentais, entidades de classe etc). 

Artigo 3º. O resultado dos trabalhos escolhidos para comporem o Simpósio será divulgado 
no site da FDRP-USP a partir do dia 05 de maio de 2017.  

Artigo 4º. Os trabalhos aprovados deverão ser apresentados, na forma de “comunicação 
oral”, facultado o uso de Datashow. 

4.1. Cada trabalho deverá ser apresentado no tempo máximo de 15 (quinze) minutos, 
seguido de realização de debates de duração de 10 (dez) minutos pelos participantes do 
grupo temático.  

5. Dúvidas relativas à participação na apresentação de trabalhos, à possibilidade de 
hospedagem e eventuais ajustes no cronograma das apresentações deverão ser 
encaminhados através do e-mail: endividamento@usp.br, com assunto “Dúvida”. 
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ANEXO 01 

Diretrizes para a elaboração do artigo 

1.1 O arquivo deve ser em word (.doc ou .docX), deverá ser redigido em português, 
espanhol ou inglês.  Mínimo 10 e máximo 15 laudas em folha A4, posição vertical. 

1.2 Fonte “Times New Roman”; corpo 12; alinhamento justificado; sem separação de 
sílabas; entrelinhas com espaçamento 1,5; parágrafo de 1,5 cm; margem - superior e 
esquerda: 3 cm, inferior e direita: 2 cm. 

 1.3 As citações (NBR 10520/2002) e as referências (NBR 6023/2002) devem obedecer 
às regras da ABNT. 

1.4 O sistema de chamada das referências das citações diretas ou indiretas pode ser 
autor-data ou número (NBR 10520/2002), sendo as notas de rodapé somente 
explicativas (NBR 6022/2003). 

 1.5 Conforme a NBR 6024/2003, os títulos, subtítulos e sub-subtítulos devem ser 
alinhados à esquerda e conter um texto a eles relacionados, bem como constar 
numeração progressiva. 



ANEXO 02 

II SIMPÓSIO SOBRE CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO  

FICHA DE INSCRIÇÃO  

 

NOME: _____________________________________________________________ 

INSTITUIÇÃO: _____________________________________________ 

RG: ________________________ 

CPF: _______________________ 

ENDEREÇO: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

CIDADE: ______________________________ 

E-MAIL: _______________________________ 

TELEFONE: (__) _____________ e/ou (__) ________________ 

  



ANEXO 03 

II SIMPÓSIO DE CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO  

FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO DA  

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO  

 

 

 

 

Eu,  

portador da respectiva Cédula de Identidade RG n.º _____________________, 

inscrito no respectivo C.P.F./M.F. sob nº __________________,  

(  ) autorizo 

(  ) não autorizo 

gratuitamente, sem caráter de exclusividade, a publicação do trabalho intitulado 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________, 

de minha autoria, em publicação impressa e/ou digital, em obra nomeada “Anais do 

Segundo Simpósio sobre Crédito e Endividamento da Faculdade de Direito de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo”. 

 

 

Local e Data 

 

 

Assinatura e Identificação de todos os eventuais co-autores 


