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CURSO DE DIREITO 
 

II SEMANA CIENTÍFICA DO CURSO DE DIREITO 
I CONGRESSO PARAIBANO DE DIREITO CONSTITUCIONAL: DIREITO, 

JUSTIÇA E CIDADANIA.  

DIAS 12, 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2019 

EDITAL DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS  

O curso de Direito da Faculdade Maurício de Nassau, nos termos do presente edital, 
considerando a importância da pesquisa jurídica e visando estimular seu corpo 
discente e docente à produção acadêmica, além de buscar oferecer aos estudantes 
de Direito e áreas afins de modo geral, uma oportunidade para apresentação de seus 
estudos e pesquisas, torna público que estarão abertas as inscrições, no período de 
15 de agosto a 5 de setembro de 2019, para a submissão de trabalhos científicos na 
área do Direito e ciências afins, a serem avaliados, objetivando, em caso de aceite, 
que se realize sua apresentação em pôster científico na II Semana Científica de 
Direito, mediante as disposições contidas neste Edital. 

1- Dos participantes - Estarão aptos a participar da submissão dos trabalhos, 
estudantes em nível de graduação que possuam trabalhos de pesquisa na área do 
Direito e ciências afins, bem como profissionais e pesquisadores, nesta mesma área 
de pesquisa, assim como detentores de conhecimento científico acerca da matéria, 
com trabalhos em desenvolvimento ou já desenvolvidos, em pesquisa solo ou em 
grupos de pesquisa acadêmica. Os estudantes graduandos devem assinar trabalhos 
junto com professor orientador. 

2 - Avaliação dos trabalhos - As inscrições dos trabalhos para a avaliação deverão 
ser realizadas pelo(s) titular(es) da pesquisa científica, ficando a cargo de quem 
inscrevê-lo a responsabilidade pelo envio e adequação do mesmo aos moldes 
descritos neste edital. Os trabalhos serão avaliados segundo os critérios de 
pertinência do conteúdo, relevância do tema, a clareza e articulação apresentada nos 
conceitos e ideias, atualização dos conceitos e compatibilidade com as normas de 
submissão dos trabalhos. Os trabalhos acadêmicos científicos que forem submetidos 
à avaliação e receberem o aceite da comissão científica estarão aptos e, portanto, 
incluídos na programação do evento, que será realizado no dia 13 de setembro de 
2019, na cidade de Campina Grande - PB.  

3 – Envio dos trabalhos - O prazo para o envio dos resumos terá início às 00:00 
horas do dia 15 de agosto com término as 23:59 horas do dia 5 de setembro e deverão 
ser enviados à Comissão Científica do Evento através do seguinte endereço 
cientificonassaudireitocg@gmail.com. Os trabalhos recebidos após a data e 
horário descrito neste edital não serão avaliados.  

4 – Formatação exigida para avaliação pela comissão:  
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a) Resumo expandido para apresentação em pôster: TÍTULO - 3cm margem superior 
e esquerda; 2cm margem inferior e direita, entrelinha 1,0cm. – Formato: DOC – Título 
(Arial, tamanho 14, em negrito, maiúscula) – Autores: nome completo, titulação, 
vínculo profissional e acadêmico, e-mail (Arial, tamanho 12) – Texto: em português, 
máximo 500  

b) Comunicação oral: Resumo simples com um único parágrafo de 100 a 250 palavras; 
Introdução (justificativa implícita e objetivos); Metodologia; Resultados e Discussões 
(podendo inserir tabelas, gráficos ou figuras); Considerações Finais (Conclusão). 
Referências. Tudo com base nas regras ABNT. 

c) Cada trabalho poderá ter até 3 (três) autores; A autoria dos trabalhos será realizada 
pela ordem dos autores, indicados no início do documento em que consta o resumo. 
O nome completo de cada autor deverá vir logo abaixo do título do trabalho a ser 
apresentado, apontando-se em nota de rodapé no documento as informações 
profissionais sobre cada um deles. 

d) Cada inscrito poderá apresentar até três trabalhos, contando autoria e co-autoria e 
todos devem estar inscritos no evento. Tal regra não se aplica aos professores 
orientadores. 

5 – Áreas temáticas: AT1 – Teoria Geral e Introdução ao Direito (Subárea 1: 
Antropologia jurídica, Ciência Política, Sociologia do Direito, Filosofia do Direito e 
Economia; Subárea 2: Teoria do Direito, História do Direito e Hermenêutica Jurídica); 
AT2 – Direito Público (Subárea 1: Direito Constitucional; Subárea 2: Direito 
Internacional Público, Direito Administrativo e Direito Tributário; Subárea 3: Direito 
Penal e Direito Processual Penal); AT3 – Direito Privado (Subárea 1: Direito Civil e 
Direito Processual Civil; Subárea 2: Direito do Trabalho e Direito Processual do 
Trabalho; Subárea 3: Direito Empresarial e Direito Internacional Privado); AT4 – 
Direitos Especiais (Consumidor, Ambiental, Criança e Adolescente, Idoso e Eleitoral) 
6 - Apresentação – O trabalho será apresentado em pôster e/ou comunicação 
oral. Não haverá o uso de datashow, retroprojetor, computador, microfone e/ou outros 
equipamentos elétricos. O autor-apresentador precisará estar presente na Sessão no 
dia e horário agendados pela organização, devendo assinar a ata de presença para 
recebimento de certificação. 
7 - Informações gerais: A submissão será facultada apenas aos congressistas 
que já estiverem regularmente inscritos no evento. Todos os autores devem estar 
inscritos no evento. O envio de qualquer trabalho implica automaticamente na cessão 
dos direitos autorais aos organizadores do Congresso; A publicação de resumos nos 
Anais do Congresso não implica em remuneração aos autores; Os resumos serão de 
responsabilidade exclusiva de seus autores, não refletindo, necessariamente, a 
opinião dos organizadores do Congresso; Não serão aceitos resumos por outro meio 
senão o estabelecido neste Edital; Não haverá devolução da taxa de inscrição em 
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caso de não aceitação do trabalho. 

8 - Documentos essenciais para submissão do resumo: A submissão será 
individualizada a cada resumo. E o relator de cada trabalho (1º autor) será o 
responsável por submeter o resumo, com os seguintes documentos 
obrigatórios: Resumo do trabalho científico; Comprovante de pagamento da 
inscrição do relator; Comprovante de pagamento da inscrição de cada autor 
envolvido no trabalho; Autorização do Professor orientador (assinada).  

9 - Certificação: Será emitido apenas 1 (um) certificado por trabalho, o primeiro 
nome será do relator e os demais nomes em ordem alfabética. Ele será 
disponibilizado online ou impresso. Em caso de não apresentação do trabalho 
cientifico pelo autor, um autor definido pelo grupo informará em até 24hs a 
Comissão Científica com devida justificativa e/ou apresentação de 
documentos. Mudando-se o nome do relator também no certificado. 

10 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Científica do Evento.  
 

Campina Grande, 14 de agosto de 2019. 

 

Presidente da Comissão Científica 

Comissão Científica:  

Valdênio Freitas Meneses 

Ítalo Barbosa Leôncio Pinheiro 

Nadine Gualberto Agra 

Crismara Lucena Santos 

Glauce Suely Jácome Silva 

Elis Formiga Lucena 

Laura Lins Albuquerque 

Ghislaine Alves Barbosa  

 

 


