
 

I SEMINÁRIO SOBRE PREVENÇÃO E COMBATE À       
TORTURA DO CEARÁ  

 
 
Normas para envio de Trabalhos – resumo       
expandido ou relato de experiência 

 
 
A Comissão Organizadora do I Seminário de Prevenção e Combate à Tortura convida             

estudantes (graduação ou pós-graduação), pesquisadores e profissionais a submeterem         

trabalhos inéditos no formato de resumo expandido ou relato de experiência. 

 

 

1 DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

1.1 Esta chamada pública destina-se à divulgação dos prazos e procedimentos para a             

submissão de resumo expandido ou relato de experiência ao I Seminário de Prevenção             

e Combate à Tortura que ocorrerá em Fortaleza, organizado pelo Comitê Estadual de             

Prevenção e Combate à Tortura do Ceará. 



1.2. O envio espontâneo de qualquer colaboração implica automaticamente na cessão           

dos direitos autorais aos organizadores do Seminário. 

1.3. Os trabalhos serão de responsabilidade exclusiva de seus autores, não refletindo,            

necessariamente, a opinião dos organizadores do Seminário. 

1.4 Os eixos temáticos do I Seminário de Prevenção e Combate à Tortura são: 

GT 1 – Prevenção e Combate à Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis,              

desumanos ou degradantes no Âmbito Internacional. 

GT 2 - Prevenção e Combate à Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis,              

desumanos ou degradantes no Sistema Socioeducativo. 

GT3 - Prevenção e Combate à Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis,             

desumanos ou degradantes no Sistema Prisional. 

GT4 – Prevenção e Combate à Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis,             

desumanos ou degradantes na Saúde Mental. 

2 DA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

2.1 A submissão dos trabalhos deverá ser realizada a partir do dia 22 de maio até o                 

dia 15 de junho de 2018, até 23h59min, exclusivamente ao email           

seminariocepct@gmail.com, Deve constar no título do assunto do e-mail : envio de            

trabalho e o número do GT (ex: envio de trabalho GT 1). 

2.2 No texto do e-mail,devem constar as seguintes informações: o título do trabalho; o              

nome completo dos(as) autores(as); currículo(s) resumido(s) (até três linhas) do(s)          

autor(es); informações para contato(email, telefone) do(s) autor(es) e a identificação do           

tipo de trabalho (resumo expandido ou relato de experiência). 

2.3. Cada trabalho deverá ter até dois coautores, além do autor(a) principal. 

2.4 Ao(s) autor(es) dos trabalhos recebidos será enviado um email de confirmação de             

recebimento do trabalho submetido até, no máximo, 72 horas. 
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2.5 Cada autor poderá submeter somente um trabalho como autor principal. Poderá            

fazer parte de outro trabalho, como coautor. 

2.6 Os trabalhos deverão ser enviados em formato Word (.doc) ou Writer (.odt). No              

arquivo do trabalho não poderá constar autoria ou qualquer outra forma           

identificação do(as) autores (as), sob pena de desclassificação do trabalho. 

3 DO TRABALHO 

3.1 O trabalho identificado como resumo expandido ou relato de experiência deve ter             

entre três e sete páginas, incluídos todos os tópicos, redigido em português, com a              

seguinte formatação: 

- Título do trabalho: fonte Times New Roman 14, em negrito, centralizado. 

-Resumo: com até 100 (cem) palavras, fonte Times New Roman 12, espaçamento            

simples (1,00 cm). 

- Palavras –chave: até quatro, separadas por ponto-e-vírgula, fonte Times New Roman            

12,espaçamento simples (1,00 cm). 

- Títulos dos tópicos e os subtítulos: fonte Times New Roman 12, em negrito, conforme               

normas da ABNT. 

- As margens da página devem ser superior e esquerda 3 cm, inferior e direita 2 cm. 

- O corpo do texto deve ser fonte Times New Roman 12, espaçamento (1,5 cm),               

justificado. 

- As páginas devem estar numeradas. 

3.2 As citações (NBR 10520/2002) e as referências (NBR 6023/2002) devem obedecer            

às regras da ABNT. 

3.3 A estrutura do resumo expandido ou relato de experiência deve constar de: Resumo;              

Palavras-chave; Introdução; Desenvolvimento; Conclusões e Referências. 

 



4. DA APRESENTAÇÃO NO SEMINÁRIO 

4.1 Os trabalhos aprovados deverão ser apresentados de forma oral na data e horário do               

GT, indicados na Programação. 

4.2 A apresentação do trabalho deverá ser feita pelo autor ou algum coautor(a)             

identificado. Os certificados de apresentação serão conferidos apenas aos autores(as)          

que comparecerem na apresentação. 

4.3 É de responsabilidade de cada autor/coautor(a) a assinatura da lista de presença. 

4.4. Os certificados de apresentação do trabalho serão remetidos via e-mail. 

4.5 O autor e/ou co autor contará com até 10(dez) minutos para a exposição de seu                

trabalho.  

4.6 Serão disponibilizados o datashow e o computador para as apresentações, desde             

que o arquivo seja entregue até o final do credenciamento, em mídia CD ou DVD, ou                

antecipadamente, através do email indicado até 48 horas da aprovação do trabalho. 

4.7 Em cada sala de trabalhos haverá banca composta por representantes do Comitê             

Estadual de Prevenção e Combate à Tortura e do Comitê Científico, cujos componentes             

se manifestarão ao final das apresentações orais, analisando seus conteúdos, tecendo           

análise sobre o tema abordado e estimulando o debate com os participantes presentes. 

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

5.1. A avaliação dos trabalhos será realizada pelo Comitê Científico do Seminário,            

mediante correção às cegas, por dois avaliadores, considerando os critérios indicados.           

Se houver divergência na avaliação, deverá ser submetido a um terceiro avaliador. 

5.2 A avaliação dos trabalhos observará os seguintes critérios: 

a) vinculação do trabalho ao eixo temático que foi submetido; 



b) adequação do título ao tema efetivamente tratado no resumo expandido/relato de            

experiência; 

c) adequação do resumo e das palavras-chave; 

d) adequação metodológica; 

e) desenvolvimento do trabalho de maneira lógica e bem estruturada; 

f) adequação, densidade e atualização dos referenciais utilizados no trabalho; 

g) coerência das conclusões ao trabalho proposto e desenvolvido; 

h) o bom uso da língua portuguesa; 

i) respeito às normas da ABNT; 

j) respeito às normas deste Edital; 

l) originalidade do trabalho apresentado; 

m) coerência geral na exposição do trabalho. 

6. RESULTADO 

6.1 A lista dos trabalhos selecionados estará disponível na web do evento no dia 22 de                

junho de 2018. Eventualmente poderão ser sugeridos ajustes na redação dos trabalhos. 

6.2. Não serão recebidos recursos de trabalhos não selecionados. 

6.3 Quaisquer esclarecimentos serão realizados mediante email       

(seminariocepct@gmail.com) através da Comissão Coordenadora. 

 

Comissão Coordenadora. 

FORTALEZA, 21 de maio de 2018. 
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