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Apresentação do evento pelas organizadoras: 
 

Honra-nos organizar a segunda edição do Simpósio Científico de Direito das Famílias 

da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, diante do sucesso da primeira edição do 



 

evento realizado em 2017. O sucesso pode ser verificado pela grande adesão dos 

alunos de graduação da FDRP e de outras IES de Ribeirão Preto e Região, conferindo 

ao evento amplitude regional. Ademais, foi muito interessante a participação de 

profissionais e pós-graduandos, propiciando um espaço científico para o debate sobre 

relevantes temas numa perspectiva transdisciplinar. Trata-se de temas em constante 

debate nos tribunais brasileiros, justificando, também por isso, a reedição do evento, 

com o objetivo de fomentar o intercâmbio de conhecimento entre os alunos de 

graduação e pós-graduação da FDRP e de outras instituições de ensino, bem como 

profissionais da área, mantendo os pilares da Universidade de São Paulo, quais sejam, 

ensino, pesquisa, e extensão. 

 

INSCRIÇÕES COMO OUVINTES: gratuitas a partir de 16 até 31 de outubro 

de 2018 

INSCRIÇÕES COMO EXPOSITOR: gratuitas até 16 de outubro (terça-feira) 

com o envio do resumo conforme edital  

PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS SELECIONADOS NOS ANAIS DO 

EVENTO: no site da FDRP. 

 

DAS INSCRIÇÕES: 

1) COMO EXPOSITOR 

As inscrições dos expositores serão realizadas até dia 16 de outubro de 2018 

(a partir de 01 de outubro de 2018). FORMA: formulário eletrônico no site 

da FDRP. 

Quem pode se inscrever? Estudantes de graduação e pós-graduação de qualquer 

instituição de ensino, bolsistas ou não, bem como profissionais, que tenham 

desenvolvido trabalhos de pesquisa e/ou extensão na área de Direito das Famílias. 

Os trabalhos deverão ser submetidos em formato PDF via email, no 

endereço simposiofamiliasfdrp@usp.br. 

 



 

1.1 Da apresentação do resumo  

1.1.1 O Resumo deve conter apenas uma página. 
1.1.2 O Resumo deve ser dividido em: 
- Título; 
- Objetivos; 
- Métodos e Procedimentos; 
- Resultados; 
- Conclusões (parciais ou finais); 
- Referências Bibliográficas. 
 
1.1.3 O resumo deve ser apresentado conforme as seguintes configurações: - Tamanho 
A4 (210x297mm); - Margem superior de 3,3 cm, inferior de 4,2 cm, esquerda de 2,6 cm, 
direita de 2,6 cm (margens espelho); - Fonte Arial, sendo: 
- Títulos e subtítulos: 13pt, negrito, centralizado; 
- Nomes: 13pt, negrito, centralizado; 
- Faculdade/Universidade: 13pt, centralizado; 
- e-mail: 10pt, centralizado; 
- Texto: Justificado, espaçamento simples, 10pt. 
 
1.1.4 Todas as figuras, tabelas e gráficos devem ser numerados e estar dentro das 
margens definidas. Os títulos das figuras devem ser colocados abaixo da figura, 
centralizados em relação à figura, utilizando fonte de tamanho 9pt, sem negrito ou 
itálico. 
 
1.2 Da apresentação gráfica do pôster: 

1.2.1 A apresentação pôster pode ser feita mediante a impressão da representação 

gráfica do resumo no padrão pôster abaixo especificado ou por uma síntese das 

informações mais relevantes da pesquisa. 

1.2.2 O(s) autor(es) do Pôster cujo resumo tenha sido previamente aprovado para 

exposição fará(ão) apresentação oral, permanecendo ao lado do pôster durante o 

período de exposição. 

1.2.3 O Pôster deverá obedecer as seguintes orientações para produção:  

1.2.3.1 Quanto ao formato: 

- Tamanho: 1,10m de altura x 90cm de largura; 

- Material: pode ser em papel, papelão ou mesmo em produtos disponíveis 

especialmente para esse fim; 

- Forma de afixação: deverá ter um cordão na parte superior para que possa ficar 

pendurado em biombos ou varais. 

 

 



 

 

 

 

2) COMO OUVINTE 

 Os interessados, ainda que não apresentem resumo ou pôster, podem se inscrever para 

participar das atividades do evento. Os interessados poderão se inscrever a partir do dia 

16 a 31 de outubro (data do evento) preenchendo o formulário eletrônico no site da 

FDRP. 

 

3) DOS CERTIFICADOS 

Serão emitidos certificados para os que comprovarem presença. 

 

4) DO CALENDÁRIO: 

 

Inscrições dos expositores Até 16 de outubro 

Resultado dos resumos selecionados para apresentação 22 de outubro 

Inscrições dos ouvintes 16 a 31 de outubro 

Apresentação oral do pôster 31 de outubro 

(manhã) 

Envio da versão final (se houver necessidade de correção) 

do resumo 

16 de novembro 

Resultado dos trabalhos aprovados para a publicação 03 de dezembro 

Publicação dos resumos no site da FDRP 10 de janeiro de 2020 

 


