
 

 

Edital Apresentação de Trabalhos nas Jornadas de Políticas 

Institucionais de Direitos Humanos, Inclusão e Diversidade 

Chamada para submissão de trabalhos 

As Jornadas de Políticas Institucionais de Direitos Humanos, Inclusão e 

Diversidade, promovidas pelo Centro Universitário FMU/FIAMFAAM, em 

São Paulo, recebem trabalhos até o dia 04 de janeiro de 2019.  

Objetivo 

Promover a reflexão, fomentar e divulgar pesquisas desenvolvidas com a 

temática de direitos humanos, inclusão e diversidade. Para garantir um 

efetivo espaço de diálogo, serão aceitas propostas de comunicação em torno 

desses temas, que devem compor sessões com apresentações de 

trabalhos.  

As inscrições 

As propostas de comunicação devem ser enviadas para o e-mail 

jornadas.fmu@gmail.com até o dia 04 de janeiro de 2019. Devem conter o 

nome completo do autor, e-mail, instituição, orientador (no caso de alunos da 

graduação), título e resumo. As inscrições serão realizadas apenas com 

resumo ampliado dos trabalhos. 

Os resumos deverão apresentar de maneira clara e objetiva a introdução, 

objetivos da pesquisa, metodologia utilizada, principais resultados atingidos 

e a conclusão.  

O resumo para a categoria graduação deve conter de 2500 até 4000 

caracteres, podendo conter imagens. Podem ser inscritos trabalhos de 

Iniciação Científica (em andamento ou concluídos entre 2017 e 2018) e 

Trabalho de Conclusão de Curso (defendido entre dezembro de 2017 e 

dezembro de 2018).  



 

O resumo para a categoria pós-graduação/profissionais deve conter de 

3500 a 5000 caracteres, podendo conter imagens. Podem ser inscritos 

resumos de pesquisas de pós-graduação Lato e Stricto Sensu. 

A organização do evento divulgará os aceites dos trabalhos no dia 14 janeiro 

de 2019, informando data, horário e sala da apresentação. Os inscritos 

receberão e-mail com a confirmação. 

Apresentações das comunicações  

As sessões de apresentação serão nos seguintes horários: manhã (9h30 às 

12h) e noite (18h30 às 21h). 

As apresentações ocorrerão no período de 21 a 24 de janeiro, no Campus 

Liberdade.    

Certificados 

Os participantes que apresentarem trabalhos receberão Certificado.  

 

Comissão Científica e Comissão Organizadora 

Profª Isabella Goulart 

Profª Mayara Lobato 

Profª Nicole Morihama 

 


