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IV SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE FILOSOFIA DA 
DIGNIDADE HUMANA 

Edital de submissão de trabalhos 

Das disposições gerais 

1. Somente serão aceitos trabalhos alinhados com a temática do evento, conforme decisão da 

Comissão Organizadora do evento. 

2. O limite de autores para cada trabalho será de duas pessoas. 

3. Serão permitidas até duas submissões por autor. 

4. A equipe de pesquisa Direitos Humanos: raízes e asas não se responsabiliza pelas opiniões 

emitidas em cada trabalho. 

5. Os dados referentes aos autores serão usados apenas para fins de divulgação do evento. 

6. Todos os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora do evento. 

Dos prazos 

7. O resumo expandido deverá ser enviado para o e-mail dhraizeseasas@gmail.com até o dia 10 

de junho de 2019 (segunda-feira). 

8. A apresentação dos resumos ocorrerá nos dias 17 e 18 de junho de 2019 durante o 

IV Simpósio Internacional de Filosofia da Dignidade Humana. 

Das apresentações dos resumos 

9. A apresentação dos resumos será feita publicamente em local e horários indicados pela 

Comissão Organizadora do evento.  

mailto:dhraizeseasas@gmail.com


10. Cada trabalho terá o tempo máximo de 15 minutos, independentemente do número de 

autores. 

11. Ao final de cada apresentação (ou de um conjunto de apresentações) o público poderá 

dirigir perguntas aos autores. 

12. Somente a apresentação do trabalho e a assinatura na lista de presença dão direito ao 

certificado de apresentação. 

Dos resumos expandidos 

13. O resumo deverá apresentar uma síntese das informações mais relevantes da pesquisa 

realizada ou em andamento. 

14. O resumo expandido deverá conter até 500 palavras. 

15. Quanto à formatação, os resumos expandidos deverão seguir as seguintes regras: 

15.1.Formato de folha A4. 

15.2.Fonte Times New Roman tamanho 12. 

15.3.Margens superior e esquerda 3 cm; inferior e direita de 2 cm. 

15.4.Espaçamento entre linhas: 1,5. 

16. O resultado da submissão estará disponível até o dia 15 de junho (sábado) e será 

comunicado aos autores via e-mail e através das mídias virtuais da Equipe de Pesquisa. 

Da publicação dos anais 

17. A publicação de anais dependerá da existência de recursos quando da realização do 

evento. 

18. Os autores serão comunicados, via e-mail, da possibilidade de publicação. 

BELO HORIZONTE, 17 DE MAIO DE 2019 

Equipe Internacional de Pesquisa Direitos Humanos: raízes e asas


