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CHAMADA DE TRABALHOS PARA ELABORAÇÃO DO LIVRO DIGITAL – 
SOCIEDADE EM DEBATE 

 

A Faculdade Três Marias – FTM torna pública a Chamada de Trabalhos para 

serem publicados no livro digital Sociedade em Debate no IV Congresso Internacional 

de Direitos Humanos (IV CONEDIH). O livro busca trazer uma abordagem diferenciada 

acerca de problemas sociais que fazem parte do dia a dia das empresas, pessoas e órgãos 

públicos. Assim, reunindo pesquisadores de diversas áreas, o livro busca apresentar 

estudos aprofundados e ensaios sobre conflitos que estão presentes na nossa sociedade, 

através de um olhar crítico e acadêmico, permitindo uma abertura de horizonte acerca dos 

temas escritos.  

Diante disso, o livro está dividido em 3 (três) Seções: 

a) Educação, Saúde e Direitos Humanos: aborda o contexto atual da aplicação 

dos direitos humanos nessas duas áreas da sociedade, a fim de compreender 

novas facetas sociais e o envolvimento das tecnologias nesses dois 

ambientes.  

b) Políticas Públicas de Direitos Humanos e sua efetividade social: a fim de 

situar a temática dentro da efetiva tutela dos direitos humanos.  

c) Segurança, Trabalho e Direitos Humanos: apresenta um cenário de discussão 

atual sobre diversas categorias sociais que buscam seu emprego e/ou são 

vítimas da violência e ausência da garantia dos direitos humanos. 

 

A formatação dos trabalhos são: a) de 15 a 20 páginas; b) entre linhas 1,5 cm; c) 

0 pt antes e depois; d) Times New Roman; e) tamanho 12; f) as referências e citações 

estarão no formato da ABNT. 

O procedimento para participar da chamada será dividido em duas etapas, sendo 

para a primeira etapa necessário o envio até o dia 25/05 de título do trabalho acompanhado 

de resumo de até 300 palavras com palavras chaves. Aprovados os trabalhos enviados  



	

 

 

será dado novo prazo para envio do texto completo. O envio deve ser feito para o e-mail 

coordenacao@faculdadetresmarias.edu.br. 

Além disso, é possível que o mesmo autor do capítulo do livro, possa a seu 

critério, enviar um trabalho adaptado para a Comunicação Oral ou Exposição por Banner 

do mesmo evento. 

 
João Pessoa, 09 de maio de 2019. 

 
 
 

 


