
IV Simpósio de Crédito e Endividamento.  

23 de Maio de 2019 

LOCAL: Faculdade de Direito de Ribeirão Preto – USP  

 

EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

 
1. DOS AUTORES  

1.1 Estão aptos a submeterem trabalhos: doutores, mestres, especialistas, 
profissionais, estudantes de graduação ou pós-graduação.  

1.2 Serão admitidos trabalhos com no máximo 02 (dois) autores, salvos os casos de 
autor na qualidade de “Orientador” do trabalho, onde será admitida a inclusão de um 
3º (terceiro) autor.  

1.2.1 O “Orientador” deve ser qualificado,  indicando a instituição ao qual está 
vinculado. 

 

2. DA SUBMISSÃO DOS RESUMOS 

2.1 Os resumos serão recebido até o dia 13 de maio de 2019 , exclusivamente pelo e-
mail endividadosrp@gmail.com .  

2.2 O(s) autor(es) poderá(ão) submeter apenas um resumo para apresentação no 
evento, salvo na condição de orientador.  

2.3 Além do resumo, será admitida cópia da pesquisa ou de seu respectivo capítulo 
para análise da pertinência temática, se o(s) autor(es) assim preferir(em). 

2.4 O resumo para apresentação do conteúdo deve conter, no máximo, 500 
(quinhentas) palavras. 
 
2.4.1 O Resumo deve ser dividido nas seguintes seções: a) Título, sendo facultativa a 
inclusão de subtítulo; b) Objetivos; c) Métodos e Procedimentos; d) Resultados; e) 
Conclusões (parciais ou finais); f) Referências Bibliográficas.  
 
2.5 O resumo para apresentação do conteúdo do trabalho deverá seguir as normas de 
formatação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):  

2.5.1 Formatação em A4, com margens direita e inferior de 2,0 cm, e esquerda e 
superior 3,0 cm. 



2.5.2 Fonte “Arial” ou “Times New Roman” em todo o texto, no tamanho 14 para o 
título e subtítulo, e 12 para os títulos de seções e corpo do texto. 

2.5.3 Numeração sequencial de seções e corpo do texto justificado.  

2.6 O autor e o coautor, se houver, deverão ser identificados, abaixo do título e 
subtítulo: a) Nome completo ou nome de citação. b) Maior titulação obtida. c)Instituição 
acadêmica de vinculação principal.  

2.7 Se houver figuras, tabelas e gráficos, devem ser numerados e estar no corpo do 
texto. Os títulos das figuras devem ser colocados abaixo da figura, centralizados em 
relação à figura, utilizando fonte menor, sem negrito ou itálico.  
 
2.8 As citações indiretas devem ser realizadas no corpo do texto, por meio de sistema 
de chamada autor-data, sendo o uso de rodapé apenas para notas informativas.  

2.9 Na lista de referências devem ser incluídas apenas aquelas que foram 
referenciadas ao longo do texto por meio de chamada, bem como sua indicação 
devem ser feita com atenção às NBR 6023 e 10520, da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT). 

 

3. DO RESULTADO DOS RESUMOS SELECIONADOS 

3.1 O resultado dos resumos selecionados para a apresentação será enviado por e-
mail no dia 17 de maio de 2019 . 

 

4. DA APRESENTAÇÃO ORAL  

4.1 Os trabalhos com seus resumos aprovados deverão ser apresentados oralmente 
no dia 23 de maio de 2019 , com horário a ser estabelecido pela organização do 
evento (entre 13h e 15h) no anfiteatro da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto.  

4.2 Somente será permitida a apresentação do trabalho por seu(s) autor(es) e/ou autor 
devidamente inscritos no evento. 

 

5. DOS CERTIFICADOS  

5.1 Terão direito ao certificado de apresentação os autores que apresentarem 
oralmente seu trabalho no dia, horário e local determinados.  

5.2 Os certificados referentes ao evento serão encaminhado via e-mail pela 
organização. 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  



6.1 É responsabilidade dos autores a adequação às regras estipuladas neste Edital, 
bem como o acompanhamento das notificações da organização do evento enviadas 
por e-mail sobre programação. 
 
6.3 Todas as comunicações, pedidos, requerimentos referentes ao evento, bem como 
ao Presente edital, deverão ser realizadas exclusivamente pelo e-mail: 
endividadosrp@gmail.com .  
 
 

Ribeirão Preto, 27 de abril de 2019 
 
 

Profa. Dra. Iara Pereira Ribeiro 
Profa. Assoc. Maria Paula Costa Bertran Muñoz 

 
COMISSÃO ORGANIZADORA 

 
 
 

ANEXO I 
 

CRONOGRAMA 
 

 

 
13 de maio de 2019 

 
PRAZO FINAL PARA SUBMISSÃO DOS 

TRABALHOS 

 
17 de maio de 2019 

 
DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS SELECIONADOS 

 
23 de maio de 2019 

 
APRESENTAÇÃO ORAL DO TRABAHO 

 


