SEMINÁRIO INTERNACIONAL EM DIREITO DAS MIGRAÇÕES
23, 24 e 25 de novembro de 2021
Edital para submissão de resumos expandidos

O Programa de Pós-Graduação em Direito das Migrações Transnacionais da
Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI e Università degli Studi di Perugia (UNIPG),
torna público, o presente edital para a elaboração de resumos expandidos para o
Seminário Internacional em Direito das Migrações, sendo este Seminário organizado com
recursos do Programa de Apoio a Eventos no País (PAEP), conforme Edital CAPES n.
25/2019.
Este evento conta com o apoio e participação do Centro Universitário Católica de Santa
Catarina e acontece no âmbito da Cátedra Sérgio Vieira de Mello-ONU/UNIVALI.

1. As submissões deverão satisfazer às seguintes condições:
1.1 O resumo expandido deve ser inédito, ou seja, não ter sido publicado em
nenhum outro periódico nacional ou estrangeiro;
1.2 O resumo não deve estar em processo de avaliação para publicação em outro
periódico e nem estará durante este processo de avaliação.
2. Quem pode apresentar os resumos expandidos: professores, alunos de cursos
de pós-graduação e alunos de cursos de graduação, tanto do Brasil como de
instituições estrangeiras.
3. Linhas de Pesquisa:
- Migrações Transnacionais e Direitos Humanos
- Políticas de Imigração
4. Natureza e elementos estruturadores básicos dos resumos:
4.1 Os resumos deverão ser inéditos, escritos em português, espanhol, italiano ou
inglês, e atender ao seguinte conteúdo: título, título em inglês, introdução, indicação
de três palavras-chave, problema de pesquisa, objetivo, método de pesquisa,
resultados alcançados e referências;
4.2 Estes tópicos devem estar claramente destacados/especificados em negrito ao
longo do texto;
4.3 Na identificação do(s) autor(es), em nota-de-rodapé, deve constar titulação,
instituição à qual está ligado, país e endereço eletrônico para correspondência (email);
4.4 As referências deverão estar em ordem alfabética da primeira letra do
sobrenome do autor e constar no final dos resumos, de acordo com a ABNT NBR
6023;
4.5 Para a submissão do resumo, observar o modelo que consta no Anexo nº 01

deste Edital.
5. Co-autoria: é possível até o máximo de 3 (três) autores, devendo todos serem
identificados.
6. Limite de submissões: cada autor (individualmente ou em co-autoria) poderá
submeter até três resumos para o presente edital.
7. Os resumos expandidos devem ter no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco)
páginas.
8. Configurações elementares da estrutura do resumo expandido:
8.1 Letra em Fonte Arial, tamanho 12;
8.2 Espaçamento entre linhas: 1,5;
8.3 Margens de 3 cm;
8.4 Folha: A4;
8.5 Alinhamento justificado;
8.6 Entrada de parágrafo de 1,25cm.
9. Citações e notas
9.1 As citações textuais curtas (até três linhas) devem ser inseridas no texto, entre
aspas e sem itálico;
9.2 As citações textuais longas (mais de três linhas) devem vir em parágrafo
independente, recuado da margem esquerda 4 cm, com fonte Arial 10, e com o
espaçamento simples, sem aspas;
9.3 A indicação de autoria deve ser feita em nota-de-rodapé em fonte Arial 10 e não
em nota-de-fim de artigo (indicar a referência completa da obra na primeira citação
e, após, evidenciar apenas nome do autor, o título da obra e o número da página);
9.4 Não serão aceitos resumos que usem o modo autor-data ou expressões como:
Op.Cit., Idem e Ibidem.
10. Notificação do resultado da submissão: os autores serão notificados sobre o
resultado da avaliação de seus resumos através do e-mail cadastrado.
11. O prazo final de inscrição dos trabalhos é 04.11.2021.
12. Condições para submissão: como parte do processo de submissão, os autores
são obrigados a verificar a conformidade da submissão em relação a todos os itens
listados neste edital.
13. Ao submeter o resumo expandido, o(s) autor(es) estão cedendo os direitos
sobre o conteúdo por período indeterminado, bem como os direitos de expor,
publicar, reproduzir, armazenar e/ou de qualquer outra forma delas se
utilizarem, concordando com esta condição de modo expresso e em caráter
irrevogável e irretratável, desde já e de pleno direito, em caráter gratuito e sem
qualquer remuneração, ônus ou encargo, em favor desta organização.
14. A inscrição dos trabalhos deverá ser feita totalmente de modo online, via
sistema Elis.

14.1 Quanto aos valores das inscrições: isento para todas as modalidades.
15. As apresentações dos resumos deverão ser realizadas por seus respectivos
autores.
15.1 O período de apresentação será dia 23 de novembro de 2021, no turno
vespertino, no formato virtual, com link a ser enviado em data próxima ao evento;
15.2 O autor terá até 10 (dez) minutos para realizar sua apresentação;
15.3 É obrigatório que o autor que for realizar a apresentação virtual tenha acesso
a webcam e microfone;
15.4 Somente será permitida a apresentação do resumo expandido por um autor.

ANEXO nº 01

TÍTULO
Título em inglês
Autor(es):1
Orientador(a):2

Linha de pesquisa:

Introdução:
IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntro
duçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçã
oIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntr
oduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduç
ãoIntrodução.
Palavras-chave: Palavra-chave 1; Palavra-chave 2; Palavra-chave 3.

Problema de pesquisa:
ProblemadepesquisaProblemadepesquisaProblemadepesquisaProblemadepes
quisaProblemadepesquisaProblemadepesquisaProblemadepesquisaProblemad
epesquisaProblemadepesquisaProblemadepesquisaProblemadepesquisa?

Objetivo:

1

Titulação, instituição à qual está ligado, país e endereço eletrônico para correspondência (email).
2 Currículo do orientador.

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjet
ivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoO
bjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetiv
oObjetivoObjetivo.

Método de pesquisa:
MétododepesquisaMétododepesquisaMétododepesquisaMétododepesquisaMé
tododepesquisaMétododepesquisaMétododepesquisaMétododepesquisaMétod
odepesquisaMétododepesquisaMétododepesquisaMétododepesquisaMétodod
epesquisa.

Resultados alcançados:
ResultadosalcançadosResultadosalcançadosResultadosalcançadosResultados
alcançadosResultadosalcançadosResultadosalcançadosResultadosalcançados
ResultadosalcançadosResultadosalcançadosResultadosalcançadosResultados
alcançadosResultadosalcançadosResultadosalcançadosResultadosalcançados
Resultadosalcançados “citação direta curta entre aspas e sem itálico”.3
ResultadosalcançadosResultadosalcançadosResultadosalcançadosResultados
alcançadosResultadosalcançadosResultadosalcançadosResultadosalcançados
ResultadosalcançadosResultadosalcançadosResultadosalcançadosResultados
alcançadosResultadosalcançadosResultadosalcançadosResultadosalcançados
ResultadosalcançadosResultadosalcançados:4
Citação direta longa sem aspas e sem itálico- Citação direta longa sem
aspas e sem itálico-Citação direta longa sem aspas e sem itálicoCitação direta longa sem aspas e sem itálico-Citação direta longa sem
aspas e sem itálico-Citação direta longa sem aspas e sem itálicoCitação direta longa sem aspas e sem itálico.

3
4

Indicação de autoria.
Indicação de autoria.

Referências

