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TÍTULO EM ARIAL 12, CENTRALIZADO, NEGRITO E MAIÚSCULO:  
subtítulo (se houver), negrito e minúsculo, sendo a extensão máxima do 

conjunto de três linhas 
 

SOBRENOME, Nome do(a) Autor(a)1; SOBRENOME, Nome do(a) Autor(a)2 

 SOBRENOME, Nome do(a) Autor(a)3, SOBRENOME, Nome do(a) Autor(a)4 
 SOBRENOME, Nome do(a) Autor(a) (Orientador(a))5 (se houver) 

(centralizado) 
 

1 Formação ou titulação do autor, instituição de ensino, e-mail  
2 Formação ou titulação do autor, instituição de ensino, e-mail 
3 Formação ou titulação do autor, instituição de ensino, e-mail 
4 Formação ou titulação do autor, instituição de ensino, e-mail 
5 Formação ou titulação do autor, instituição de ensino, e-mail 

 
RESUMO  
Deve ser elaborado em fonte Arial 12 justificado, em parágrafo único, sem recuos, 
com espaço entrelinhas simples, com o título em negrito. Deve conter no máximo de 
150 palavras.  
 
PALAVRAS-CHAVE: palavra; palavra; palavra; palavra. (no máximo 4 (quatro))  
 
INTRODUÇÃO  
 

O trabalho deve ser realizado para uma página tamanho padrão A4, no 
formato retrato. A página deverá ter margens superior e esquerda igual a 3,0 cm e 
as demais igual a 2,0 cm. 

O texto conterá as seguintes seções: INTRODUÇÃO, METODOLOGIA, 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, RESULTADOS E DISCUSSÕES (se houver), 
CONSIDERAÇÕES FINAIS e REFERÊNCIAS. O espaçamento entre linhas será 
simples, fonte Arial 12 e o parágrafo será justificado. O resumo expandido deverá ter 
4 laudas. 

A introdução deve conter uma referência ao assunto a ser desenvolvido no 
resumo expandido, bem como as linhas gerais que serão desenvolvidas no corpo do 
mesmo. Tal seção não admitirá subdivisões. A Introdução deverá conter o(s) 
objetivo(s) do estudo apresentado.  
 
METODOLOGIA  
 

Na METODOLOGIA será explicitado o tipo de estudo, local, população (caso 
for pesquisa de campo), período, técnica e análise dos dados, bem como as normas 
éticas seguidas que foram utilizadas no caso da pesquisa ser com seres humanos, 
enfim todos os métodos utilizados para a realização do trabalho.  
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 

O TÍTULO DA SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO deverá ser escrito em 
negrito e maiúsculas, após o título um espaço (uma linha em branco) separará o 
título da seção do texto correspondente a ela.  

Não haverá espaços (linhas em branco) entre os parágrafos. A primeira linha 
de cada um dos parágrafos terá um recuo de 1,5 cm.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES (se houver) 
 

 Nesta seção apresentam os resultados das pesquisa documental e da 
pesquisas de campo, valendo-se da pesquisa quantitativa e qualitativa.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Favor seguir as normas de diagramação aqui expostas, usando este 
exemplo como base para o seu texto. A submissão do resumo expandido significa 
que os autores concordam com a publicação deste, a critério da Comissão Editorial. 
Além disso, os autores concordam que pela publicação resumo expandido não 
obterão nenhum ganho, senão a divulgação científica e profissional dos seus 
trabalhos.  

Nas referências, seguir as normas da ABNT, conforme o exemplo constante 
das referências. Após o título da seção haverá um espaço (linha em branco) 
simples.   

As considerações finais deverão apresentar os resultados do estudo, ou 
resultados esperados em caso de projetos e não deverá conter citações.  

 
REFERÊNCIAS 
 
As REFERÊNCIAS deverão ser apresentadas de acordo com as normas da ABNT. 
Digitar a referência na margem esquerda usando-se espaço simples (um) entre as 
linhas e espaço simples para separar as referências entre si. Alguns exemplos são 
apresentados a seguir: 
 
ARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas. 
Limites e possibilidades de Constituição brasileira. 9. ed. atual. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2009. 

 

BAUMAN, Zygmunt . Estranhos a nossa porta. Rio de Janeiro: Zahar, 2017. 

 
BITTAR, C. B. Ricardo (coord.) Educação e metodologia para os direitos 
humanos. SãoPaulo: Quartier Latin, 2008. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 
outubro de 1988: atualizada até a Emenda Constitucional n.o 99, de 14.12.2017. 
Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: 
http:www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 28 maio 
2019a. 
 
BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a lei brasileira de inclusão da 
pessoa com deficiência (estatuto da pessoa com deficiência). Brasília, DF: 
Presidência da República, 2015. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm. Acesso 
em: 21 fev. 2019b. 
 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula 629. Quanto ao dano ambiental, é 
admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com 
a de indenizar. S1 - Primeira seção. DJe, 17 de fevereio de 2018. Brasília, DF: 

https://www.estantevirtual.com.br/autor/Zygmunt%20Bauman
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Superior Tribunal de Justiça, 2018. Disponível em: 
http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/doc.jsp?livre=@num=%27629%27#DOC1. 
Acesso em: 23 abr. 2019c. 
 
CRUZ, Fábio Souza da, MOURA, Marcelo Oliveira de Moura. Os direitos humanos 
como produto: reflexões sobre a informação e a cultura da mídia. Revista 
Sequência. Florianópolis: UFSC, n. 65, dez. 2012. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2177-
70552012000200005&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em: 02 fev. 2019.  
 
DUBOIS, Jean et al. Dicionário de linguística. 2. ed. São Paulo: Cultrix, 2014. 

GABRIEL, José Luciano. O individual e o coletivo – vale ser conveniente? Blog 
José Luciano Gabriel, Governador Valadares, 21 jan. 2019. Disponível em: 
http://jlgabriel.blogspot.com/2019/01/. Acesso em: 6 abr. 2019. 
 
ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Adotada e proclamada pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas (resolução 217 A III) em 10 de dezembro 
1948. Nações Unidas Brasil, UNICRio. Disponível em: 
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por. Acesso em: 26 
fev. 2019. 

PIMENTEL, Thais. 'Queremos um pedido de desculpas', diz homem que perdeu dois 
enteados e a nora grávida em Brumadinho. G1 Minas, Belo Horizonte, 5 junho 2019. 
09h55. Disponível em: https://g1.globo.com/mg/minas-
gerais/noticia/2019/06/25/queremos-um-pedido-publico-de-desculpas-diz-homem-
que-perdeu-dois-enteados-e-a-nora-gravida-em-brumadinho.ghtml. Acesso em: 27 
jun. 2019. 
 
ROUSSEAU, Jean Jaques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da 
desigualdade entre os homens. Tradução de Roberto Leal Ferreira. São Paulo: 
Martin Claret, 2010. 
 
SANTOS, Boaventura de Sousa. Os direitos humanos na pós-modernidade. Oficina 
do Centro de Estudos Sociais - CES, Coimbra, Portugal,  n. 10, jun. 1989. 
Disponível em: 
https://www.ces.uc.pt/myces/UserFiles/livros/1097_Oficina%20do%20CES_10.pdf . 
Acesso em: 09 fev. 2019. 
 
SILVA, Renata Custódio de Oliveira Domingueti. Os direitos fundamentais na 
Constituição Federal: evolução histórica e dimensões. In: Âmbito Jurídico, Rio 
Grande, XX, n. 160, maio 2017. Disponível em: http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=18902&revista_cadern
o=9. Acesso em: 22 fev. 2019. 
 
SPENGLER, Fabiana Marion (org.). Acesso à justiça, direitos humanos e 
mediação. Organização de Fabiana MarionSpengler, Gilmar Antonio Bedin. Curitiba: 
Multideia Editora, 2013. (versão eletrônica). 

http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/doc.jsp?livre=@num=%27629%27#DOC1
http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=18902&revista_caderno=9
http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=18902&revista_caderno=9
http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=18902&revista_caderno=9
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SUBTIL,Thaís Lucas; CASTRO, Thiago Schiavini Silva. Educação inclusiva no 
ensino superior privado: um pressuposto dos direitos humanos das pessoas com 
deficiência na hermenêutica da ADI 5357/DF. In: SEMINÁRIO DE DIREITOS 
HUMANOS E DIREITO INTERNACIONAL, 8.; PAINEL CIENTÍFICO DA FADIVALE, 
6., 20018, Governador Valadares. Anais eletrônicos […] Governador Valadares: 
Fadivale, 2018. p. 1-19. Disponível em: http://www.fadivale.com.br/portal/seminario-
direitos-humanos-e-internacional/. Acesso em: 06 jun. 2019. 
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