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2 DO EVENTO 

2.1 O seminário, que tem como finalidade a reflexão crítica sobre as possíveis relações entre os 

campos do direito, da psicologia e da neurociência, constitui                              ador, 

formado por membros da                                                                     

(USP), e abre chamadas para                       . 

2.2                                                                                          

Paulo (Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre, Rib            – SP), nos dias 17 e 18 de outubro 

de 2017.   

 

3 DOS EIXOS TEMÁTICOS 

3.1 A submissão de trabalhos deverá observar os seguintes eixos temáticos: 
Mesa Temática 1 Direito e Psicologia  

Mesa Temática 2 Direito e Neurociência 

 

4 DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

4.1 O horário e o local (sala)                       oportunamente divulgados na ocasião da 

divulgação da lista dos trabalhos aprovados. 

 

5                    S SUBMISSÕES DE TRABALHOS 

5                                                                                          online  

                   http://www.dipsin.com.br.  

5.2 O resumo do trabalho deverá ser encaminhado ao e-mail contato@dipsin.com.br. 

5.3                           é gratuita. 

5.4               ceitas                       . 

5.5 A submiss o do resumo dever  ser realizada        23h59 do dia 31 de agosto de 2017. 

5.6 O(A)s autore(a)                                                              ,             

                 , para o e-mail contato@dipsin.com.br        23h59 do dia 01 de outubro de 2017. 

5.7 O(A) autor(a)                                                          oria será             

pela inclusão do nome de outro(a) autor(a), bem como sua           ão. 

5.8 Os recurso                                               que não aceitar resumos submetidos 

serão analisados pelo                  . 

5.9 Os trabalhos selecionados e                                                  . 
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6 DO RESUMO 

6.1 Os resumos dev                                                                         

                                            5 palavras-chave.  

6.2 Os resumos deverão ter, no máximo, 5 páginas e devem ser apresentados no formato pdf ou 

word. 

6.3 A formatação dos resumos deverá utilizar       “        w      ”              

espaçamento entre linhas 1.5; sistema autor-data no corpo do texto para citações. 

6.4 Notas de rodapé tamanho 10, espaçamento simples entre linhas e parágrafos (recomenda-se 

utilização mínima necessária). 

 

7 DO ARTIGO 

7                                                                     : 

                              ; 

          de 12          de 20                              ; 

c)         4 (21cm X 29,7cm); 

d) margem - superior e esquerda: 3 cm, inferior e direita: 2 cm; 

e) resumo em português e abstract em inglês de 100 a 250 palavras; 

f) mínimo de 3 e máximo de 5 palavras-chave escritas em caixa baixa e separadas entre si por ponto 

e vírgula; 

g) fonte times new roman 12, espaçamento entre linhas de 1.5, alinhamento justificado; 

h) citações feitas no corpo do texto devem seguir o sistema autor-data. Citações literais com mais de 

três linhas deverão conter recuo de 4 cm e espaçamento entre linhas simples, fonte tamanho 10, sem 

aspas e sem itálico.  

i) notas de rodapé tamanho 10, espaçamento simples entre linhas e parágrafos (recomenda-se a 

utilização mínima necessária); 

j) apresentação no formato pdf ou word; 

k) r           (NBR 6023/2002) em conformidade com as regras da ABNT. 

 

8 DO(A)S AUTORE(A)S 

8                 (a)            , 3      ) autore(a)s. 

 

9              

9.1 Os trabalhos inscrito                          Comitê Científico e Organizador do Evento, cujo 

resu                        dia 10 de outubro de 2017. 

9.2 Os trabalhos completos aprovados e apresentados       publicados nos Anais do Evento. 

9                          icados aos apresentadores. 

 

10 CRONOGRAMA 
09.08.2017 - 31.08.2017 Início e final do prazo para submissão dos resumos 

05.09.2017 Divulgação dos resumos selecionados 

06.09.2017 – 01.10.2017 Início e final do prazo para submissão dos trabalhos 

10.10.2017 Divulgação da lista final dos trabalhos selecionados 

18.10.2017 Apresentação dos trabalhos 

 

11                        

11                                                                         . 

 

              , 09 de agosto de 2017. 

 

                    ORGANIZADOR 


