
 

 

 
INFORMATIVO SUBMISSÃO DE RESUMO EXPANDIDO 

 
1. Quem pode ser autor de resumo expandido? 

 
Podem ser autores(as) de resumo expandido: doutores(as), doutorandos(as), 
mestres, mestrandos(as), especialistas, especializandos(as), graduados(as) ou 
graduandos(as). 

 
Os graduados(as), graduandos(as) e especializandos(as) serão aceitos como 
autores de resumos expandidos submetidos em conjunto com mestrandos, 
mestres, doutorandos ou doutores. 

 
 

2. Qual o número máximo de autores? 
 
Serão admitidos resumos expandidos com no máximo 03 (três) autores(as). 

 
3. Quem poderá realizar apresentação de resumo expandido? 

 
Poderão apresentar os trabalhos aprovados: doutores, doutorandos(as), 
mestres, mestrandos(as) e especialistas. 

 
4. Como devem ser encaminhados os resumos expandidos para avaliação? 

 
O resumo expandido deverá ser encaminhado em arquivo digital dois 
formatos: Microsoft Word e em pdf. Os arquivos deverão ser na língua 
portuguesa ou inglesa e possuir no mínimo 05 e no máximo 10 laudas em folha 
A4, posição vertical, observando-se as normas da ABNT e as especificações 
do edital. 

 
Importante: O arquivo em formato pdf NÃO PODERÁ conter o nome dos 
autores a fim de garantir a imparcialidade das avaliações. Sobre o envio dos 
arquivos digitais vide item 3.4 do edital. 

 
5. O que deve conter o resumo expandido para submissão? 

 
O resumo expandido deve conter: 

 
a) Título em duas línguas; 
b) Resumo em duas línguas; 



 

 

 
c) Desenvolvimento; 
d) Conclusão; 
e) Referências. 

 
Importante: Devem ser observadas as regras de normatização da ABNT bem 
como todas as especificações do edital. 

 
6. Onde será feita a submissão dos resumos expandidos? 

 
O conteúdo dos resumos expandidos será recebido entre o período de 09 de 
julho a 26 de julho de 2021 através do e-mail resumoppgdfumec@fumec.br 
precisamente até às 23 horas e 59 minutos (horário de Brasília). 

 
7. Onde encontro as regras do edital para submissão de resumos 
expandidos? 

 
O edital para submissão de resumos expandidos do IV CONGRESSO 
INTERNACIONAL DO PPGD-FUMEC: DIÁLOGOS ENTRE O DIREITO 
PÚBLICO E O PRIVADO NAS INOVAÇÕES DO SÉCULO XXI encontra-se 
disponível no site do PPGD-FUMEC no link:http://ppg.fumec.br/direito/wp-
content/uploads/2021/07/IV-CONGRESSO-INTERNACIONAL-DA-FUMEC-
EDITAL-ARTIGOS-E-RESUMOS-EXPANDIDOS-vers%C3%A3o-final.pdf   
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