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Data: 16, 17 e 18 de maio de 2018 

Local: Campus I -  Faculdade de Direito Milton Campos - Rua Milton Campos, 
202 - Vila da Serra em Nova Lima/MG. 

 

EDITAL DE PRORROGAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE RESUMOS 
EXPANDIDOS PARA OS GTs  

  

1. Da submissão e avaliação dos resumos expandidos: 

1.1 O resumo expandido é uma produção científica em que a pesquisa pode ser 
apresentada em quaisquer das suas fases em desenvolvimento. 

1.2 A submissão dos resumos expandidos deverá ocorrer, até o dia 07 de 
maio de 2018,  através do  e-mail sepec@tre-mg.jus.br.  

1.3 Os resumos expandidos deverão versar sobre temas relacionados ao Direito 
Eleitoral e à Ciência Política e, especialmente, sobre reforma política, processo 
político-eleitoral, inelegibilidades, registro de candidatura, participação feminina 
na política, propaganda eleitoral, financiamento de campanha e prestação de 
contas, análise de cenários políticos, sistemas eleitorais, dentre outros. 

1.4 Os resumos expandidos deverão conter de 3 (três) a 5 (cinco) laudas, de 
acordo com o detalhamento abaixo. 

1.5 A avaliação dos resumos considerará a) a vinculação entre o tema, 
objetivos, metodologia, b) adequada problematização, c) qualidade do texto, d) 
discussão e conclusão (ainda que preliminar). 

1.6 A análise dos resumos será realizada pela Comissão Avaliadora, composta 
por pesquisadores vinculados ao Programa de Pós-graduação da Faculdade de 
Direito Milton Campos e pesquisadores das demais instituições realizadoras do 
Congresso.  

1.7 A submissão do resumo implica autorização pelo(s) autor(es) para 
publicação nos anais do evento. 

  

2. Do resultado: 

2.1. A divulgação do resultado será no dia  11 de maio de 2018, por meio do 
site do evento. 

2.2. Não será concedido prazo para recurso acerca da decisão final da banca 
avaliadora. 



2.3. Os trabalhos aprovados serão alocados, posteriormente, em grupos de 
trabalho estruturados por temas a serem definidos pela Comissão Avaliadora. 

 

 3. Da estrutura a ser observada nos resumos expandidos:  

3.1. O resumo expandido deverá: 

a) possuir de 3 (três) a 5 (cinco) laudas em documento do Word (A4, fonte 
Times New Roman, tamanho 12, alinhamento justificado, espaçamento 1,5 
entre linhas, margens superior e esquerda com 3 (três) cm e inferior e direita 
com 2 (dois) cm; 

b) ter, no máximo, dois autores; 

c) apresentar breve introdução, desenvolvimento, conclusão (final ou 
preliminar) e referências; 

d) conter título em português, fonte Times New Roman, tamanho 14, 
alinhamento centralizado e negrito; 

e) conter resumo inicial na língua portuguesa com, no mínimo 150 (cento e 
cinquenta) e no máximo 200 (duzentas),  palavras, que indique brevemente o 
objeto da pesquisa e suas conclusões; 

f) conter no mínimo 03 (três)  e no máximo  05 (cinco) palavras-chave; 

g) as citações e as referências bibliográficas devem obedecer às normas 
vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

h) Deverão ser indicadas apenas as referências bibliográficas efetivamente 
citadas no resumo expandido. 

 

4. Da comunicação oral dos resumos expandidos: 

4.1 Os resumos aprovados deverão ser apresentados nos grupos de trabalho 
específicos para cada tema, que serão indicados posteriormente pela Comissão 
Avaliadora. 

4.2 Cada grupo de trabalho terá no mínimo um coordenador e um 
coordenador-adjunto que serão responsáveis pela ordem de apresentação e 
moderação das discussões. 

4.3 Não será admitida a utilização de equipamentos multimídias (datashow, 
microcomputadores etc.) nas apresentações. 

4.4 Os Grupos de Trabalho serão realizados no dia 17 de maio de 2018, 
quinta-feira, de 14:30 às 17:30 horas, no Campus I da Faculdade de Direito 
Milton Campos - Rua Milton Campos, 202 - Vila da Serra em Nova Lima/MG. 

4.5 Serão certificadas as apresentações feitas nos GT’s apenas aos autores 
presentes. 

 

5. Da publicação nos anais do evento: 

5.1 Somente os resumos apresentados oralmente no evento, por pelo menos 
um de seus autores,  serão publicados nos anais do congresso. 



5.2 Os anais do evento serão disponibilizados apenas em formato eletrônico no 
prazo máximo de 60 dias após o término do evento. 

5.3 Não será permitida a revisão, alteração ou substituição dos resumos pelo(s) 
autor(es) após a submissão, para fins de publicação nos anais. 

5.4 O conteúdo dos resumos publicados será de inteira responsabilidade dos 
autores. 

 

6. Das inscrições para participação do evento: 

6.1 Os aprovados para comunicação de resumos expandidos nos GTs deverão 
realizar as inscrições para participação do evento até o dia 12 de maio de 
2018, de acordo com a categoria em que se inserem. 

 

7. Sugestão de estrutura para o resumo expandido 
 

TÍTULO 
Nome do Autor 1 (filiação institucional no rodapé)  
Nome do Autor 2 (filiação institucional no rodapé) 

 
Resumo: (até 200 palavras)  
 
Palavras-chave: (de 3 a 5 palavras) 
 
7.1 Introdução 
- Breve apresentação do problema e da justificativa da pesquisa 
 
7.2 Desenvolvimento 
- Indicação central de marco teórico 
- Apresentação da metodologia 
 
7.3 Conclusões preliminares 
- Indicação de etapas concluídas 
 
7.4 Referências bibliográficas 
Deverão ser indicadas apenas as referências bibliográficas efetivamente citadas 
no resumo expandido 

 

8. Dúvidas e informações 
 
Escola Judiciária Eleitoral do TRE/MG 
Seção de Pesquisa e Cidadania – SEPEC 
sepec@tre-mg.jus.br  - tel: (31) 3307-1657 / 3307-1575 
Responsáveis pelo Projeto: Lara Marina Ferreira e  
                                       Marinéia Vieira de Almeida Marques 
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