
EDITAL PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS EXPANDIDOS E 
PARTICIPAÇÃO NOS GRUPOS DE TRABALHO (GTs): 
 
O VI Simpósio de Direito do Trabalho e Tecnologia, tem o prazer 
de convidar alunos e pesquisadores para participar da chamada para 
submissão e apresentação de resumos expandidos e participação 
nos debates durante o evento que ocorrerá nos dias 21 e 22 de 
NOVEMBRO de 2019, na PUC/RS.  
 
A presente chamada possui como objetivo principal a criação de um 
espaço para divulgação das pesquisas realizadas ou em andamento 
sobre os temas centrais abaixo, com um dos seguintes enfoques: 
 

1)  Direitos humanos e tecnologia;  
2) Crise, tecnologia e relações de trabalho;  
3) Meio Ambiente e tecnologia;  
4) Direito empresarial e tecnologia;  
5) Processo Judicial e tecnologia; 
6) Previdência e novas tecnologias. 

 
 
O VI Simpósio sobre Direito do Trabalho e Tecnologias representa 
uma iniciativa no sentido de promover o diálogo social através da 
participação e envolvimento de representantes de entidades 
públicas, privadas e da academia nacional e internacional.  
 
Com a utilização de painéis de discussão e apresentação de 
trabalhos científicos incentiva-se a participação da sociedade em 
geral nos debates, em especial dos acadêmicos de graduação e pós-
graduação, possibilitando o intercâmbio de ideias e a busca conjunta 
pela construção das bases jurídicas e sociais da utilização das 
tecnologias.  
 
Para participação nesse evento, é necessário submeter o conteúdo 
do Resumo Expandido para comissão avaliadora, até o dia 08 de 
novembro de 2019. As orientações para produção do resumo a ser 
submetido para avaliação estão disponíveis a seguir, nesse 
documento. 
 
Os resumos expandidos serão recebidos durante o período de 25 de 
outubro de 2019 a 08 de novembro de 2019, através do e-mail 
VISIMPOSIODIREITOTECNOLOGIA@gmail.com (tudo em 
maiúsculo), garantindo-se a imparcialidade da avaliação. O exame 
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dos conteúdos será realizado por dois ou mais avaliadores, o que 
garante a diminuição da subjetividade e de preferências ideológicas.  
 
Os resultados serão divulgados até 15 de novembro de 2019. 
 
Os participantes do evento, com apresentação de resumos ou 
palestras que quiserem participar de coletânea ulterior, deverão 
ainda, efetuar a entrega final do material no formato de artigo até o 
dia 15 de dezembro de 2019 (após evento), nos termos da chamada 
própria. 
 
 
RESUMO EXPANDIDO 
Preferentemente inédito, obedecendo às regras da ABNT.  
Estrutura do Resumo Expandido: 
O Resumo Expandido deve conter no mínimo três e máximo cinco 
páginas, sendo redigido em português, com letra Times New Roman, 
tamanho 12, espaçamento 1,5 entre linhas, margem de página de 2 
cm em todos os lados, justificado e sem dividir palavras no final da 
linha. Nomes científicos e palavras estrangeiras grafadas em itálico; 
O Título do resumo expandido deve conter a ideia precisa do 
conteúdo, escrito em letras maiúsculas (tamanho 12), 
CENTRALIZADO; 
Autores: constar os nomes sempre na sua ordem correta (sem 
inversões), com o sobrenome MAIÚSCULO e alinhado à direita. Em 
rodapé qualificar o(s) autor(es), escrever as instituições, seguidos de 
e-mail do autor correspondente, registrando a condição profissional 
ou de estudante, bem como link do currículo lattes. 
– Resumo: inserido no corpo do trabalho, escrito em língua 
portuguesa, com no máximo 300 palavras, e seguidos de até cinco 
palavras-chave. 
-Abstract: inserido no corpo do trabalho após o resumo, escrito em 
língua inglesa, com no máximo 300 palavras, e seguido de até cinco 
palavras-chave. 
 

 É fundamental que o participante cadastre os dados do trabalho 
(título, autor, coautores e demais informações) no momento em 
que realizar a sua inscrição no link, mesmo sem receber o 
retorno se o trabalho foi aprovado. 

 Com base nesses dados cadastrados, serão emitidos os 
certificados de “trabalho apresentado”. 



 Caso se inscreva, mas verifique algum erro no cadastro do 
trabalho, deve enviar um e-mail no “fale-conosco” do site 
solicitando o cancelamento da inscrição. Nesse caso, após 
receber o retorno, deverá acessar o site e se inscrever 
novamente. 

 Esse pedido de cancelamento pode ser feito até 1 dia antes do 
evento (20/11). Após, não será mais permitido editar a inscrição 
no evento. 

 
 
Para participar, enviar e-mail para 
VISIMPOSIODIREITOTECNOLOGIA@gmail.com, com: 
 
a) no corpo da mensagem: nome completo; e-mail; CPF; telefone 
pata contato; cidade; INDICAÇÃO DE UM DOS 06 GTS. 
 
b) em anexo: o Resumo Expandido, EXCLUSIVAMENTE no Formato 
WORD (.doc) e nomeado com o nome do(s) autor(es) inscrito(s); ou 
título do pôster. 
 
 
Comunicação Oral  
A Comunicação Oral é uma modalidade que tem como característica 
a apresentação de uma pesquisa na forma expositiva. O 
inscrito/apresentador explana as etapas da realização de sua 
pesquisa e/ou trabalho para o público, principalmente os resultados 
obtidos ou esperados.  
O tempo total para apresentação das comunicações orais é de 15 
minutos, sendo 10 para apresentação oral e 5 para discussão e 
participação dos ouvintes.  
O apresentador do trabalho deverá comparecer ao local especificado 
na Programação do Evento, quando deverá se apresentar aos 
coordenadores da sala.  
Caso precise utilizar apresentação visual em Power Point, entregar 
ao coordenador o arquivo para verificação e organização das 
apresentações no início da sessão.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
NÃO SERÁ CONCEDIDO PRAZO PARA RECURSO ACERCA DA 
DECISÃO FINAL DA BANCA AVALIADORA. 
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Casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão 
Coordenadora em conjunto com a Comissão Avaliadora. 
Os dados, ideias, opiniões e conceitos emitidos nos textos, bem 
como a exatidão das referências, são de inteira responsabilidade dos 
autores. 
A verificação de plágio ou algum outro ato ímprobo, ocasionará a 
imediata exclusão do trabalho do processo seletivo e o 
encaminhamento do tema às instâncias acadêmicas apropriadas.  
 

Porto Alegre, 22 de outubro de 2019. 

Comissão organizadora 

 

 


