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O presente Simpósio segue a proposta de formato de conferência acadêmica e terá por 

objetivo reunir, principalmente, a comunidade acadêmica em um espaço discussão sobre 

questões migratórias e de refúgio, bem como a respeito do tráfico de pessoas. Este 

momento visa proporcionar discussões teóricas e práticas dos fenômenos tratados, na 

medida em que serão expostos materiais quantitativos e qualitativos, produzidos através 

de metodologias diversas por pesquisadores das áreas. O referido evento ocorrerá no  dia 

01 de agosto  do corrente ano , qu arta-feira, durante a Semana de Mobilização pelo 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, no Auditório da União Pioneira da Integração 

Social- UPIS. O Simpósio visa, ainda, identificar e discutir assuntos relacionados à Rede 

de Atenção ao Migrante, Refugiado e Tráfico de Pessoas, com enfoque na Consolidação 

das políticas públicas  correlatas, composto por gestores e profissionais envolvidos 

direta e indiretamente com a temática. Com este encontro técnico pretende - se, ainda, 

aproximar os parceiros envolvidos direta e indiretamente em matéria de tráfico de pessoas 

e atendimento às vítimas de violações de direitos. 
 
 

 

Normas para a apresentação de trabalhos no 
III Simpósio Distrital sobre Migrações, Refúgio e Tráfico de  

Pessoas 
 

Neste ano de 2018 , os trabalhos a serem submetidos devem ser inscritos no 
formato de resumo científico e poderão ter como subtemas, ou seja, enfoque em: 
Consolidação de políticas públicas par a Migra ções, Refú gio e Enfrentamento  ao 
Tráfico de Pessoas.  

 
Resumo é a apresentação concisa das ideias de um texto ou artigo que esteja de 

acordo com a Norma NBR 6028, da Associação Brasileira de Normas Técnicas/ABNT.  
. 
Os resumos científicos a serem submetidos ao III Simpósio devem ser de 

trabalhos/artigos concluídos ou em andamento. Portanto, o autor e/ou coautor interessado 
deve pretender avaliar e disseminar os primeiros resultados de um novo trabalho, no 
intuito de apresentar posteriormente o manuscrito detalhado. 

 
As inscrições com submissão de trabalho deverão ser feitas até prazo máximo 

de 23h:59min do dia 19 de julho de 2018, quinta - feira.- . 
 

Os trabalhos serão previamente avaliados por uma comissão avaliadora, 
composta por especialistas, com o objetivo de confirmar a coerência temática dos mesmos 
com o III Simpósio. 

 
O trabalho aprovado deverá ser apresentado pelo autor ou pelo coautor. A 

comunicação da aprovação do trabalho será feita por e-mail. 
 

Os trabalhos inscritos poderão ter 01 (um) autor ou até 2 (dois) coautores. 
 

Cada autor poderá apresentar até 02 (dois) trabalhos, não havendo limite para 
a participação como coautor. 
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O certificado do autor ou coautor que não estiver presente na apresentação do 
trabalho durante o evento não será entregue. 

 
Todos os autores e coautores devem fazer inscrição no evento. 

 
Normas para Apresentação de Resumo Científico 

 

1) Produção acadêmica relatadas em formato de resumo científico deverá ser 
original, ou seja, inédito sobre a temática. 

 
1.1) FORMATAÇÃO:  

 
- Os resumos deverão ter no mínimo 250 (duzentos e cinquenta) e no máximo 
500 (quinhentas) palavras. 

 
- Na estrutura lógica do resumo deverão conter, obrigatoriamente tais 
aspectos: 

· Introdução e objetivos, metodologia, resultados e discussão e as 
conclusões. 

 
- Os resumos deverão estar formatados de acordo com as seguintes normas 
técnicas: 

· Margens (superior e esquerda 3 cm, direita e inferior 2 cm) 
· Espaçamento simples entre linhas. 
· Tipo da fonte: apenas Times New Roman. 
· Tamanho da fonte: 12. 
· Inserir Título (centralizado, Negrito). 
· Inserir nomes dos autores (alinhamento à direita) e, em nota de rodapé, 

indicar formação acadêmica, instituição à qual está vinculado e e-mail 
dos autores. 

 
- Inserir texto do resumo (justificado) em parágrafo único, recuo de 1,25 cm 
apenas na primeira linha. 

 
- Inserir no mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco) palavras -chave, com 
suas iniciais em letra maiúscula e separadas por ponto. 

 
- Inserir, em seguida, a versão do resumo traduzida para o inglês, ou seja, 
abstract. 

 
1.2) APRESENTAÇÃO: 

 
- A apresentação dos resumos científicos será feita na forma de 
Comunicação Oral em sessões especiais constituídas segundo os subtemas 
estabelecidos pela Comissão Organizadora. 
- O expos itor pode usar recurso de data show para apresentação Oral do 
Resumo, devendo conter no máximo 05 slides. 
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1.3) IDENTIFICAÇÃO E ENVIO DOS ARQUIVOS: 
 

• Cada arquivo deverá ser identificado com as seguintes informações: 
 

- Arquivo identificado: Último nome do autor (usado em citações), escrito em 
maiúsculas e seguido de underline e do Título do trabalho. 
Ex.: para o nome Luiz Antônio de Carvalho a identificação do arquivo do trabalho será 
simplesmente: CARVALHO Título.  

 
- No espaço do e-mail “Assunto” indicar: 1. Eixo Temático (a. Migrações, b. 

Refúgio, c. Tráfico de Pessoas); 2. Nome do autor principal.  
 

- O envio deverá ser feito eletronicamente pelo e -mail traficodepessoas2018@gmail.com 
até o prazo máximo para inscrição, ou seja, dia 19 de julho de 2018. 

- Ao encaminhar via e-mail, os trabalhos deverão ser anexados nas versões aberta 
e fechada, quais sejam: Word e  PDF. 

- Antes que o resumo seja enviado é necessária, rigorosa revisão gramatical, 
ortográfica, de digitação, de conteúdo e dados da pesquisa, dos campos do resumo 
(incluindo área, título, nomes dos autores e demais dados), pois NÃO será possível 
corrigir o resumo após seu envio. 

1.4) CONSENTIMENTO DOS AUTORES /  REVISÃO 

- Os autores, coautores e orientadores devem ter total conhecimento das normas, 
do conteúdo do resumo e concordar em ter seu nome inserido nos meios de divulgação 
do evento, bem como almejar submeter poste riormente o trabalho/artigo completo 
relacionado ao resumo para fins de possível publicação. 

- Após o III Simpósio, os autores e coautores dos resumos científicos 
apresentados poderão ser convidados a submeterem seus trabalhos/artigos referentes aos 
mesmos resumos enviados no evento para fins de publicação. 

- Neste caso, os autores e coautores serão comunicados por meio de e -mail e/ou 
telefone registrado no formulário de inscrição do III Simpósio, com antecedência mínima 
de 01 (um) mês até a data prazo estabelecida, sobre a submissão dos trabalhos/artigos de 
acordo com as exigências normativas do periódico/revista responsável pela referida 
publicação. 
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