
Regras para inscrição dos resumos: 

Regras para inscrição e apresentação dos resumos: 

Data limite para inscrição: 19 de abril de 2016. 

 

Procedimento para o envio de Trabalhos Científicos. Os apresentadores devem se 

inscrever no site www.direitorp.usp.br. Devido ao número limitado de participantes 

somente os melhores resumos serão selecionados. Somente serão aceitos resumos 

submetidos por email, enviando o trabalho como anexo para cpqfdrp@usp.br até a data de 

envio: 23h59 do dia 19 de abril de 2016. Todos os resumos devem ser submetidos em 

PORTUGUÊS e um “abstract” de no máximo 10 linhas em INGLÊS. Os resumos serão 

analisados pelas Comissão de Pesquisa e Comissão de Pós-Graduação da FDRP, aqueles 

que tiverem seus resumos aprovados deverão encaminhar os trabalhos completos em 

forma de artigo, conforme Edital, para o e-mail cpqfdrp@usp.br até as 23h59 do dia 19 de 

maio de 2016. 

 Os resumos selecionados serão apresentados oralmente pelos autores no dia 23 de maio 

de 2016, em horário e local previamente definidos pela organização do evento. No 

momento da inscrição do resumo o autor deverá escolher um dos eixos temáticos, 

elencados no Edital, em que o mesmo se enquadra. 

 Todo autor que tenha seu trabalho aprovado e apresentado deve preencher a declaração 

de cessão de direitos autorais disponível no site e assinar, individualmente caso exista 

coautor, e enviar para o e-mail cpqfdrp@usp.br a versão digitalizada do documento 

assinado.  

O resultado da análise dos resumos aprovados será disponibilizado a partir do dia 28 de 

abril de 2016 no site www.direitorp.usp.br/, inclusive a carta aceite dos resumos 

aprovados, que deverão apresentar o trabalho completo até o dia.19 de maio de 2016. 
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Formatação do Resumo: 

Programa: Word for Windows  

Idioma: Português  

Máximo de 5000 caracteres (não podendo inserir figuras nem gráficos).  

Margens: superior e esquerda com 3 cm; inferior e direita com 2 cm. 

Fonte: Times New Roman, tamanho 12 pt, alinhamento justificado, papel formato A4, 

para símbolos especiais usar fonte "symbol". O texto deverá ser com espaço 1,5 e sem 

parágrafo e justificado.  

Inserir um espaço simples entre os título e autores, autores e instituição, deixar dois 

espaços simples entre a instituição e o texto, inserir um espaço simples entre o texto e o 

apoio se houver.  

Serão aceitos arquivos apenas no formato Word (.doc ou .docX). Não enviar arquivos em 

PDF.  

As citações (NBR 10520/2002) e as referências (NBR 6023/2002) devem obedecer às 

regras da ABNT. 

O sistema de chamada das referências das citações diretas ou indiretas pode ser autor-data 

ou número (NBR 10520/2002). 

Regras para a apresentação dos trabalhos aceitos: 

Os autores poderão trazer sua apresentação em formato Power Point, pois todas 

as salas onde os trabalhos serão apresentados têm computadores e datashow. Cada aluno 

terá 20 minutos para apresentar seu trabalho e 10 minutos que serão abertos para 

discussão com os participantes da mesa temática. O aluno que apresentar o trabalho 

receberá um certificado que apresentou o trabalho, e seu trabalho completo será publicado 

nos livros do evento. 



 

Formatação/ Modelo do Resumo 

EIXTO TEMÁTICO: Conforme Edital. 

TÍTULO: completo, negrito, justificado. Não escrever a palavra "título" no inicio do 

parágrafo.  

AUTOR(ES): Os autores devem ser citados pelo último sobrenome por extenso e os demais 

abreviados. 

Exemplo: José Maria de Souza Pereira (Pereira, J.M.S.). O apresentador do trabalho deve 

ser identificado com asterisco *. Não escrever "autor (es)" no inicio do parágrafo. Ex: 

Pereira, J. M. S.* ¹  

INSTITUIÇÃO: instituição com numeração sobrescrita em cada nome Instituição¹ ; 

Instituição² (Não escrever "Instituição" no inicio do parágrafo).  

TEXTO: O resumo deve ser apresentado em um único parágrafo, dividido nas seguintes 

sessões:  

a) O trabalho no contexto em que se insere  

b) Objetivos  

c) Materiais e Métodos  

d) Resultados incluindo dados (sem gráficos ou tabelas) e estatística, quando apropriado  

e) conclusões 

f) Referências bibliográficas 


