SUBMISSÃO DE TRABALHOS DO CONGRESSO
ON LINE DE MULHERES CRIMINALISTAS DO
PARLATÓRIO JURÍDICO

SUBMISSÃO DE TRABALHOS
A submissão de resumos é gratuita. Participe e faça a exposição online do seu trabalho
científico!
ORIENTAÇÕES PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
Pedimos que leiam atentamente todas as orientações.
Prazo para submissão de trabalhos:



Início: 28 de junho de 2020
Término: 01 de agosto de 2020
O arquivo contendo O resumo deverá ser encaminhado pelo autor responsável até dia
01 de agosto de 2020 para o e-mail: secretaria.parlatorio@gmail.com

Somente serão avaliados os resumos que:
a) se relacionem aos eixos temáticos do evento;
b) sigam as normas para elaboração dos resumos estabelecidas pela comissão organizadora do
evento;
c) tenham o número de aprovação do estudo pela Banca Organizadora;
d) sejam submetidos no prazo estabelecido pela organização do evento.
A submissão de resumos é gratuita. Os trabalhos científicos deverão ser originais, ou
seja, não podem ter sido apresentados em nenhum outro evento ou publicados em revista
científica no momento do envio do trabalho. Não serão aceitos relatos de experiência e
revisões bibliográficas.
Somente poderão ser submetidos resumos em português. Os resumos deverão ser
postados na área de inscrição do autor principal do trabalho. Cada participante poderá enviar
até três (03) trabalhos como autor principal.
EIXOS TEMÁTICOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Práticas pelo fim da violência;
Violências, feminismos, diversidades;
Políticas públicas de enfrentamento à violência;
Educação e violência de gênero;
Hiperencarceramento
Enfrentamento ao Racismo
NORMAS PARA ELABORAÇÃO DOS RESUMOS
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TÍTULO: deve ser objetivo, conciso e informativo. O campo
deve ser preenchido com LETRAS EM CAIXA ALTA e conter até 170
caracteres, considerando os espaços.

AUTORES: Os resumos deverão ter no máximo 8 autores por trabalho. O nome de cada
autor deverá iniciar pelo último sobrenome em caixa alta, seguido dos demais nomes em caixa
alta e baixa (ex. SILVA, Maria Joana), sendo primeiro o nome do autor principal seguido dos
demais separados por ponto e vírgula. Deve-se fazer referência à afiliação e e-mail dos autores
em nota de rodapé e eixo temático.
ESTRUTURA E FORMATAÇÃO DO TEXTO: apresentar o resumo estruturado contendo
Introdução; Objetivos; Método; Resultados; Conclusão. O resumo deverá conter no mínimo
300 e no máximo 500 palavras, em espaçamento simples, com alinhamento justificado, fonte
Arial, tamanho 12.
PALAVRAS-CHAVE: inserir de três a cinco palavras-chave em fonte Arial, tamanho 12;
caixa alta e baixa; ordenadas em ordem alfabética e separadas por ponto e vírgula.
OBSERVAÇÕES:
- Não serão permitidos ilustrações, quadros e/ou tabelas e referências bibliográficas no
resumo.
- A revisão ortográfica e gramatical do trabalho deverá ser feita antes da submissão e será de
responsabilidade dos autores.

AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS
Resumos que não estiverem de acordo com as normas serão automaticamente
reprovados e o mérito científico não será avaliado. Resumos com erros ortográficos e
gramaticais, que necessitarem de grandes correções e alterações poderão ser reprovados, a
critério da Comissão de Avaliação de Trabalhos.
Os resumos serão avaliados pelos membros da comissão de acordo com os seguintes
critérios: a) objetivos claros, b) qualidade metodológica, c) relevância dos resultados, d)
adequação da conclusão, e) originalidade. Para cada critério será atribuída uma nota de 0 a 10,
totalizando nota máxima média de 10 pontos.
A comissão científica avaliará o mérito dos trabalhos e classificará os resumos como:
aceito (se a nota for maior ou igual a 7) ou não aceito (se a nota for inferior a 7). O parecer da
avaliação será encaminhado para o email do inscrito até 30 de julho de 2020. As decisões da
comissão científica serão irrevogáveis, não cabendo recurso.
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APRESENTAÇÃO ORAL
Os SEIS TRABALHOS com maior pontuação serão convocados para apresentação oral
com duração de 10 minutos e serão isentos da taxa de publicação nos anais do evento.
As instruções para gravação serão enviadas posteriormente aos autores por e-mail
juntamente com o parecer.
O arquivo contendo a apresentação oral deverá ser encaminhado pelo autor
responsável até dia 08 de agosto de 2020 para o e-mail: secretaria.parlatorio@gmail.com

