
 
 

REGRAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS ESTRUTURADOS 

 

1. Para a submissão de resumos estruturados, a inscrição no Evento é obrigatória para todos 
os autores (incluindo o possível orientador), bem como o seu pagamento; em caso de não 
aprovação do trabalho, os valores da inscrição não serão devolvidos. 

2. O valor da inscrição para alunos de graduação é de R$ 60,00 (sessenta reais). Cada 
submissão terá o custo de R$ 4,99 (quatro reais e noventa e nove centavos) cobrado pelo 
próprio site, no momento da submissão.  

3. Os resumos estruturados deverão ser inéditos e estar vinculados ao desenvolvimento 
de pesquisa. No momento da submissão do trabalho, o autor indicará o Grupo de 
Trabalho (GT) a que está vinculado, sendo de sua inteira responsabilidade o 
encaminhamento ao GT correto. 

4. Poderão submeter resumos estruturados para apresentação nos Grupos Temáticos 
somente os participantes que, no mínimo, estejam vinculados a cursos regulares em 
nível de graduação em Instituições de Ensino Superior (IES) ou a cursos de pós-graduação lato 
sensu. 

5. Serão admitidos resumos estruturados com, no máximo, 3 (três) autores (incluindo o 
possível orientador), sendo que todos os autores devem atender às exigências descritas 
neste Edital, especialmente no tocante à titulação e à obrigatoriedade de inscrição no Evento, 
não existindo diferenciação entre autores. 

6. Cada participante poderá submeter até 2 (dois) resumos estruturados como autor. O 
participante que exceder o limite de trabalhos submetidos terá os trabalhos excedentes 
desconsiderados, levando-se em conta, para tal fim, a ordem cronológica de submissão. 
Esta regra não se aplica ao orientador. 

7. Os resumos estruturados deverão observar o modelo/template do Evento disponível 
na página https://www.idhmsjn.org/xix-cidh-inscricoes-e-submissao. Aqueles que 
estiverem em desacordo com essas normas serão recusados. 

8. Os resumos estruturados, escritos em português ou espanhol, serão submetidos à 
dupla avaliação pelos integrantes do Comitê Avaliador do Evento, sem identificação dos 
autores (avaliação cega). A fim de garantir a avaliação cega, os resumos estruturados 
enviados não devem conter informação alguma que possa levar à identificação da 
autoria, sob pena de recusa dos trabalhos. 

https://www.idhmsjn.org/xix-cidh-inscricoes-e-submissao


 
 

9. Os resultados dos resumos estruturados aprovados serão divulgados no site do 
Evento. As cartas de aceite serão enviadas exclusivamente ao autor responsável pela 
submissão do resumo estruturado, após a divulgação on-line, cabendo a ele comunicar 
aos demais a aprovação. 

10. Somente serão recebidos resumos estruturados em formato DOCX ou RTF (máximo 
de 1 [uma] página/lauda), sendo vedado o envio em outros formatos. Os resumos 
estruturados aprovados serão publicados nos Anais do Evento. Os resumos 
estruturados deverão ser redigidos em fonte Candara, tamanho 12, alinhamento 
justificado, espaçamento entre linhas 1,0 (simples), sem recuo de parágrafo. O resumo 
estruturado (modelo/template) deverá conter, obrigatoriamente, as informações 
abaixo.  

11. Os vídeos relativos aos resumos estruturados deverão ter duração máxima de 3 (três) 
minutos, em formato MP4. Deverão ser encaminhados pelo formulário 
(https://forms.gle/etVdmX7EMrkdiGf99) no ato contínuo da submissão. 

12. Todas as comunicações pertinentes ao XIX CIDH deverão ser realizadas via e-mail da 
secretaria cidh.secretaria@gmail.com. 

13. Os casos omissos serão submetidos à comissão científica. 

14. O resumo estruturado (modelo/template) deverá conter, obrigatoriamente, as informações 
abaixo.  

 

TÍTULO CENTRALIZADO EM CAIXA ALTA, TAMANHO DA FONTE 12 

 
NOME: justificado e alinhado à direita, com numeração sequencial em nota de 
rodapé, onde deverão constar as seguintes informações sobre os autores: maior 
titulação, instituição de afiliação, indicação de agência financiadora em caso de 
bolsistas, e-mail. 
 

INTRODUÇÃO: A introdução deverá apresentar o tema do trabalho e a justificativa de 
realização (limite máximo: 5 linhas). 
 
HIPÓTESE(S) OU QUESTÃO(ÕES) DE PESQUISA: Especificar a suposição ou as 
suposições que fizeram/farão parte da pesquisa (limite máximo: 3 linhas). 
 

https://forms.gle/etVdmX7EMrkdiGf99
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OBJETIVOS: Indicar o propósito geral da pesquisa ou a finalidade que se 
pretendeu/pretende alcançar quanto ao tema. Apresentar também as finalidades 
específicas da pesquisa (limite máximo: 3 linhas). 
 
METODOLOGIA 
A metodologia deve informar como o trabalho foi realizado, referenciando o método 
utilizado. No caso de amostragem, deverá incluir a forma como as amostras foram 
obtidas, local e data. Se for o caso do trabalho, citar os métodos estatísticos 
empregados e como será feita a interpretação dos dados e parâmetros de 
comparação (limite máximo: 3 linhas).  
 
RESULTADOS: Apresentar sinteticamente os resultados obtidos com a pesquisa 
realizada (limite máximo: 3 linhas). 
 
CONCLUSÃO: As considerações finais devem evidenciar a solução do problema que 
motivou a realização do trabalho, segundo os resultados obtidos e declarados na 
seção anterior. Esclarecer aqui se os objetivos propostos foram atendidos (limite 
máximo: 3 linhas). 
 

REFERÊNCIAS 

Inserir referências (mínimo de 5 referências e máximo de 8 referências) em ordem 
alfabética, de acordo com a NBR 6023 da ABNT. As referências deverão estar 
indicadas em espaço simples, alinhadas à margem esquerda, utilizando do negrito 
para destacar nome dos livros, nomes de revistas e portais, número de processos, 
nome de casos etc. No caso de se tratar de material disponível on-line, indicar o link 
sem o uso de <........>, assim como a data de acesso no formato dia, mês e ano (ex.: 31 
jul. 2021). 
 

Comissão Científica. 


