
 

 

 

 

Normas para submissão de Resumo – II CONID 

 

 

Tipos de Resumos / Apresentação 

Podem ser submetidos resumos de trabalhos que se enquadrem em na temática de 

um dos Grupos de Trabalho Virtual – GTs: 

A. Direito Econômico e Desenvolvimento. 

 

B. Direitos fundamentais e inclusão social. 

 

C. Direito à Saúde. 

 

D. Direito e suas múltiplas relações. 

 

Todos os resumos submetidos e aceitos serão programados para apresentação na 

forma de 

Comunicação Oral, no formato de videoconferência via Google Meet. 

 

Resumos que “não” serão aceitos 

Não serão aceitos pela coordenação do evento ou pelo revisor da área o resumo 

enquadrado em quaisquer dos itens a seguir: 

 



 

• Resumo sem o nome completo, instituição de origem e e-mail do primeiro 

autor. 

• Resumo sem o nome completo e instituição de origem do orientador. 

• Resumo sem os nomes completos e instituição de origem dos demais autores. 

• Resumo com mais de 3 (três) autores (contando o orientador). 

• Resumo de revisão bibliográfica. 

• Resumo sem rigorosa revisão gramatical, ortográfica, de digitação, de 

conteúdo e dados da pesquisa, incluindo área, nomes dos autores, título etc. 

• Resumo com tabelas, gráficos, fotos, imagens de qualquer gênero ou de 

fórmulas matemáticas e químicas (se necessário, descrever por extenso). 

• Resumo sem a devida clareza quanto o caráter da atividade. 

• Resumo sem a devida clareza quanto à interface de ensino-pesquisa-extensão. 

 

Inscrição do autor 

a) Para enviar um resumo é necessário que o primeiro autor faça a inscrição no site 

(http://conid.faccrei.edu.br) no período de 1º de agosto a 15 de setembro de 2021. 

 

 

b) Atenção: O autor que enviar o resumo é legalmente responsável por todo o seu 

conteúdo, juntamente com seu Orientador. A coordenação do II CONID é isenta de 

qualquer responsabilidade sobre o conteúdo do resumo que for divulgado e/ou 

publicado por qualquer meio de comunicação do congresso (programa, certificado, e-

mail, pôster, site, livro eletrônico e outros), pelos autores ou por terceiros. Todos os 

autores devem ter conhecimento das normas, do conteúdo do resumo e concordar em 

ter seu nome inserido como autor, co-autor ou orientador. 

 

 

c) Cada primeiro autor pode enviar até 2 (dois) resumos. 

 



 

d) Cada resumo deve ser inscrito APENAS UMA VEZ, e pelo primeiro autor. 

 

 

Horário das apresentações das comunicações 

 

 

A coordenação do I I CONID informará, por meio da página do congresso, o 

cronograma de apresentação das comunicações, bem como os links para acesso às 

salas do Google Meet. 

 

 

Atenção: Não será possível alterar a data programada e divulgada. 

 

 

Configurações e preparação do resumo 

a) Prepare o resumo em um editor de texto com fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 

simples. 

b) O resumo deve ter até 2.500 caracteres. 

c) Deve conter exclusivamente texto. 

d) Não deve haver no resumo: parágrafos com recuos, espaçamentos ou tabulações; 

tabelas, gráficos, imagens de qualquer gênero ou fotos (esses dados podem ser 

colocados no pôster, se for o caso). Se necessário, descrever fórmulas matemáticas ou 

químicas por extenso. 

 

Atenção: Antes que o resumo seja enviado, sugerimos que os autores façam rigorosa 

revisão gramatical, ortográfica, de digitação, de conteúdo e dados da pesquisa. Não será 

possível corrigir o resumo após seu envio. Os dados serão publicados exatamente como 

forem enviados. Todos os autores e orientadores devem ter conhecimento das normas, 

do conteúdo do resumo e concordar em ter seu nome inserido no mesmo. 

 



Envio do resumo 

a) Antes de enviar o resumo é necessário: 

• Estar ciente de que o resumo deve ser enviado uma única vez; 

• Ter preparado e revisado o texto de acordo com as normas. 

 

 

b) Passo a passo para envio do resumo: 

 

 

• Utilize o Modelo de Resumo, disponível na página do I I CONID, para 

elaborar o seu texto. 

• Faça sua inscrição para participação do evento, preencha cada campo com 

as respectivas informações solicitadas; 

• Se a página da inscrição ficar muito tempo sem navegação, 

automaticamente será desconectada por questões de segurança; 

• Após preencher todos os campos sugerimos a revisão dos dados antes de 

finalizar a inscrição e o envio. 

 

 

c) Simulação de Submissão do Resumo: 

 

 

1º 

Na página do congresso, clique em INSCREVA-SE JÁ: 



 

 

 

 

2º 

Você será direcionado para a página de eventos da FACCREI, localize o congresso e 

clique em INSCREVER-SE: 

 

 

3º 

Caso ainda não possua cadastro, clique em NOVO CADASTRO e preencha os dados 

solicitados; se já possui cadastro, informe seu login (e-mail, CPF ou RA) e senha, e clique 

em ACESSAR: 



 

 

 

4º 

Localize o evento e clique em ME INSCREVER AGORA: 

 

 

 

5º 

Para submeter seu resumo, localize o local para submissão, descendo a barra de 

rolagem, e clique em PARTICIPAR: 



 

6º 

Clique em CONCLUIR INSCRIÇÃO: 

 

 

 

7º 

Confirme sua inscrição: 



 

8º 

Clique em CONTINUAR COM O PAGAMENTO: 

 

 

 

9º 

Selecione sua forma de pagamento e clique em VOLTAR: 



 

10º 

Você será encaminhado para a página de acompanhamento do evento, para 

submeter seu resumo, clique em ARTIGOS SUBMETIDOS: 

 

 

 

11º 

Na sequência, clique em SUBMETER ARTIGO: 



 

12º 

Preencha todos os campos: 

 

 

 

13º 

Anexe, em campo específico, o resumo em formato .pdf e clique em SUBMETER 

ARTIGO: 



 

 

PRONTO! 

Seu Resumo foi enviado para avaliação. Você pode acompanhar o STATUS da sua 

submissão em MEUS ARQUIVOS SUBMETIDOS: 

 


