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OBSERVAÇÕES:
1. Os resumos expandidos selecionados foram submetidos à avaliação cega e
foram considerados os requisitos formais e de conteúdo presentes no edital;
2. Para a submissão definitiva dos artigos completos, considerar-se-á a qualidade
de apresentação dos trabalhos no evento e a observância das normas de
publicação, que serão oportunamente divulgadas aos aprovados;
3. Os resumos não selecionados, nesta etapa, decorreram da inobservância de
requisitos formais ou de conteúdo previstos no edital. Eventuais dúvidas podem
ser dirimidas pelo email: seminariodireitoreligiao@gmail.com;
4. A tabela acima de apresentação dos resumos selecionados observa a ordem
alfabética dos autores;
5. A falta de apresentação do trabalho no dia 26 de abril de 2019, das 10 às 12h,
poderá implicar em não publicação nos anais do seminário, conforme consta do
edital. Solicita-se a pontualidade dos expositores: atrasos para além de 15
minutos do horário de início e não justificados poderão implicar na não
admissibilidade para a exposição;
6. As apresentações seguirão a disposição de GTs e salas que serão divulgados no
evento ou pelo site da FDRP-USP, até o dia 25 de abril;
7. Cada resumo poderá ser apresentado por um ao menos um dos coautores,
conforme edital. Os expositores terão até 10 minutos de exposição.

