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VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS 

HUMANOS DE COIMBRA: uma visão transdisciplinar. 

12 a 14 de outubro de 2021 – Coimbra/Portugal 

 

Termo Aditivo nº 1 ao Edital de Chamada de Resumos 

_____________________________________ 

 

A Comissão Organizadora do VI Congresso Internacional de Direitos Humanos de Coimbra 

faz saber que o Edital de Chamada de Resumos fica aditado nos seguintes termos: 

 

1. Fica retificado o item número 10 do Edital de Chamada de Resumos, que passa a ter a 

seguinte redação: 

“A submissão de Resumos deverá ser realizada a partir das 9h00min do dia 28 de abril de 2021 

e até às 23h59min do dia 28 de junho de 2021 (horários oficiais de Brasília – UTC-3)”; 

2. Fica retificado o item 12 do Edital de Chamada de Resumos, que passa a ter a seguinte 

redação: 

“Após o fim do prazo para submissão de Resumos indicado no número 10, os|as respectivos|as 

Coordenadores|as têm até o dia 18 de julho para proceder à análise de todos os Resumos 

regularmente recebidos durante o período de submissão”; 

3. Fica retificado o item 19 do Edital de Chamada de Resumos, que passa a ter a seguinte 

redação: 

“Todos|as os|as autores|as que tiverem os respectivos Resumos aprovados em um dos 

Simpósios Temáticos deverão confirmar, de 19 de julho até à data de 03 de setembro de 2021, 

a participação no Congresso mediante o preenchimento da ficha individual de inscrição na 

página oficial (www.cidhcoimbra.com) e o pagamento do respetivo valor indicado infra, após 

o que se considera efetivada a inscrição;” 

4. Ficam mantidas as demais disposições do Edital de Chamada de Resumos do VI Congresso 

Internacional de Direitos Humanos de Coimbra. 

 

Coimbra (Portugal), 21 de Junho de 2021. 

 

 

 

________________________________ 

 

Pela Comissão Organizadora 

http://www.cidhcoimbra.com/

