
4º SEMINÁRIO LEI
MARIA DA PENHA: 

Regras para envio de Resumo Expandido:

AS INTERFACES ENTRE
GÊNERO, RAÇA E CLASSE NA
VIOLÊNCIA CONTRA MULHER
21 de Agosto - Campus I da ASCES UNITA

Realização:

A  submissão de trabalhos científicos se dará através do envio do resumo
expandido através do e-mail seminarionugen2019@gmail.com, no assunto do
emial deve constra 4º Seminário Lei Maria da Penha e no corpo do email a
indicação do GT (GT 1 - Gênero, Lei Maria da Penha e Feminismo. GT 2 - Serviço
Social ,  Classe Social e Rede de Enfrentamento à Violência Contra Mulher e GT 3
- História, Raça e Lutas pelo Fim da Violência Contra Mulher.
Cada participante poderá inscrever até 03 (três) trabalhos
O resumo expandido deverá ser digitado no programa Microsoft WORD 2010 ou
inferior, para Windows, utilizando formato A4, deverá ter no mínimo 2 (duas)
páginas e no máximo 4 (quatro) páginas, margens superior e inferior de 3 cm,
esquerda e direita de 2 cm (incluindo Texto, Tabelas e/ou Figuras e Referências
bibliográficas, de acordo com as normas de referência da ABNT).
Título: letras maiúsculas, negrito, centralizado e regular, fonte ARIAL tamanho 14.
Deixar 1 linha em branco após o título.
Autores(as): inserir o(s) nome(s) completo(s) do(s) autor(es), apenas as iniciais
em maiúsculas, centralizado e regular, fonte ARIAL tamanho 12. Deixar 1 linha em
branco após a indicação de autoria do trabalho, abaixo no nome de cada autor/a
indicar curso, instituição de ensino e email.
O Resumo Expandido deverá conter: Introdução (justificativa implícita e objetivos),
Metodologia, Desenvolvimento Teórico, Resultados (apresentar os resultados das
análises iniciais – quando tratar-se de pesquisas em andamento , citações diretas
não podem ter mais de três linhas e devem constar entre aspas), Referências
Bibliográficas. 
O resumo expandido completo deve ser enviado até o dia 17 de agosto de 2019,
para o email seminarionugen2019@gmail.com
A lista de trabalhos aprovados será divulgada no perfil do NUGEN e do LEPPS no
dia 20 de agosto de 2019. 
Cada autor/a responsável pela apresentação do trabalho,

 terá 10 minutos para apresentação. 
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