IX SIMPÓSIO JURÍDICO
DOS CAMPOS GERAIS
Regulamento
APRESENTAÇÃO
Em 2018, na tradição de desenvolver atividades voltadas à formação
acadêmica e cidadã, o Centro Acadêmico Carvalho Santos e o Setor de
Ciências Jurídicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa promovem
o IX Simpósio Jurídico dos Campos Gerais. Este evento, em quase uma
década de existência, consiste no maior evento jurídico pontagrossense
e regional. Em suas edições anteriores, foram atingidos ao todo cerca de
5.000 (cinco mil) participantes, contou com 45 (quarenta e cinco)
palestrantes de renome nacional e 139 (cento e trinta e nove) minicursos
dos mais variados temas.
Na edição deste ano o Simpósio recebe ainda mais destaque em
decorrência da comemoração dos 60 anos do curso de Direito da
Universidade Estadual de Ponta Grossa!

EVENTO
A nona edição do Simpósio Jurídico dos Campos Gerais, seguindo sua
tradição, será realizada na Universidade Estadual de Ponta Grossa (Praça
Santos Andrade n° 1, Ponta Grossa) e também no Teatro Pax (Rua Dr.
Antônio Russo, 28 - Oﬁcinas, Ponta Grossa).
Dessa forma, a programação ocorrerá entre as datas de 20 e 24 de
agosto de 2018.
1 SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
1.1 Os critérios para avaliação e apresentação dos trabalhos cientíﬁcos,
bem como as normas editoriais de formatação e de estrutura serão
regulamentadas em edital próprio a ser veiculado no site.
2 INSCRIÇÕES
As inscrições serão feitas exclusivamente pelo endereço eletrônico:
https://www.even3.com.br/evento/login?evento=ixsimposiojuridicodosca
mposgerais&ReturnUrl=%2fparticipante%2ﬁnscricao.

As

inscrições

ﬁcarão abertas até o esgotamento dos ingressos disponíveis. Apenas
será possível a realização de inscrições durante o evento havendo vagas
remanescentes em determinadas palestras e em categorias especiais,
nas quais serão divulgados valores de pagamento em momento
posterior.
A inscrição será conﬁrmada em até 48 (quarenta e oito) horas após o
pagamento. A conﬁrmação será enviada para o seu e-mail pessoal
cadastrado no sistema.

2.2 Das categorias de inscrição
As inscrições para o Simpósio Jurídico dos Campos Gerais possui
categorias: (1) inscrição somente ouvinte, (2) inscrição de apresentador e
ouvinte,
bacharéis

(3) inscrição somente como apresentador (apenas para
e

para

alunos

graduandos

em

instituições

não-pontagrossenses).
Enquadram-se em cada categoria:
(1) inscrição somente como ouvinte: o participante que não fará
apresentação de trabalho cientíﬁco, atuando no Simpósio como ouvinte
e tendo direito de assistir às apresentações de resumos expandidos,
palestras e de integrar minicursos.
(2) inscrição de apresentador e ouvinte: nesta categoria, o participante,
além de poder assistir a palestras e minicursos, também tem direito à
apresentar 2 (dois) trabalhos cientíﬁcos. Concerne ao direito do inscrito
desta categoria assistir à outras apresentações de trabalho cientíﬁco
conquanto não no mesmo horário da sua.
(3) inscrição somente como apresentador: categoria exclusiva para
apresentação de trabalhos cientíﬁcos por alunos de graduação de
instituições não-pontagrossenses (ou seja, exclui-se dessa categoria os
alunos das instituições UEPG-Ponta Grossa, UNOPAR-Ponta Grossa,
CESCAGE, SECAL e UNICESUMAR), bem como bacharéis em Direito.
Nesta categoria, o inscrito terá direito apenas à submissão de trabalhos e
apresentação do mesmo, caso aprovado pela comissão cientíﬁca,
devendo comparecer apenas no dia designado. Havendo interesse em
assistir à programação do evento, a categoria correta para se inscrever é
“Apresentador e Ouvinte”.

2.3 Lotes de ingresso
Estarão disponíveis para venda 4 (quatro) lotes de ingressos para o
Simpósio Jurídico dos Campos Gerais. Os lotes serão liberados de acordo
com a data e quantidade disponível, que serão divulgados pelos meios
oﬁciais. Os lotes serão sujeitos à capacidade de venda dos ingressos.
2.4 Pagamento da inscrição
O pagamento da inscrição deverá ser feita pelo “PagSeguro”, através dos
meios de pagamento disponíveis da plataforma digital EVEN3. Será
possível, de acordo com as possibilidades da plataforma digital, o
parcelamento do valor da inscrição.
O valor para a inscrição como ouvinte será conforme dispõe a seguinte
tabela, sendo que a certiﬁcação de horas dependerá da presença
mínima em 4 ou 7 turnos, conforme dispõe este regulamento.

Categoria ouvinte
1º lote

R$ 90,00

2º lote

R$ 100,00

3º lote

R$ 110,00

4º lote

R$ 120,00

O valor para a inscrição como apresentador será conforme dispõe a
seguinte tabela, sendo que a certiﬁcação de horas dependerá da
presença mínima em 4 ou 7 turnos, conforme dispõe este regulamento.

Categoria apresentador e ouvinte
1º lote

R$ 70,00

2º lote

R$ 80,00

3º lote

Não haverá pois já terá encerrado a submissão dos trabalhos

4º lote

Não haverá pois já terá encerrado a submissão dos trabalhos

O valor para a inscrição como apresentador será conforme dispõe a
seguinte tabela, sendo que a certiﬁcação de horas dependerá da
presença em sua apresentação e aprovação do trabalho oral.

Categoria somente apresentador
1º lote

R$ 30,00

2º lote

R$ 30,00

3º lote

Não haverá pois já terá encerrado a submissão dos trabalhos

4º lote

Não haverá pois já terá encerrado a submissão dos trabalhos

2.5 Convênio
O Simpósio Jurídico dos Campos Gerais, com o objetivo de aumentar sua
área de abrangência, possui a possibilidade de convênio com instituições
de

ensino

conveniadas

de

outras cidades. Assim, os alunos de instituições

podem

se

inscrever

para

o

Simpósio com preços

diferenciados e critérios para emissão de certiﬁcado diferenciados.
2.6 Cancelamento
2.6.1 Em nenhuma hipótese haverá devolução dos valores pagos.

2.6.2 Caso o participante tenha se inscrito na categoria de “apresentador”
e porventura não submeter trabalho cientíﬁco, ou não obtiver aprovação
do trabalho cientíﬁco, deverá, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
não

devolução

do

valor,

entrar

em

contato

com

a

Comissão

Organizadora para pagamento da diferença de categoria. Neste caso,
poderá o participante integrar o evento com os mesmos direitos do
inscrito na categoria “ouvinte”.
2.7 Da pessoalidade dos ingressos
2.7.1 Os ingressos para o Simpósio Jurídico dos Campos Gerais são
pessoais e intransferíveis. É vedada a troca da presença do inscrito
original por outro.
2.7.2 É vedada, também, a venda por parte do inscrito de seu ingresso
para terceiros, sob pena de não emissão do certiﬁcado para as partes
envolvidas.
3 CREDENCIAL
A credencial impressa será disponibilizada em momento anterior ao
evento. As datas para retirada da credencial física serão divulgadas nos
meios oﬁciais do evento. Deverá cada inscrito responsabiliza-se pela
retirada de sua credencial.
O uso da credencial é obrigatório para o trânsito no evento, devendo ser
apresentada na entrada e saída de todas as conferências.
4 EMISSÃO DE CERTIFICADO
O Simpósio Jurídico dos Campos Gerais oferece, com relação à
certiﬁcação de horas, dois tipos de certiﬁcado.

A certiﬁcação de horas será contabilizada proporcionalmente às
atividades participadas pelo inscrito, conforme a quantidade de turnos.
-

25 horas: para presença mínima em 4 turnos do evento (frequência
mínima em 4 turnos, devendo realizar o credenciamento na
entrada e na saída de cada atividade).

-

50 horas: para presença mínima em 7 turnos do evento (frequência
mínima em 7 turnos, devendo realizar o credenciamento na
entrada e na saída de cada atividade).

Para

aqueles

que

apresentarem

trabalho

receberão

certiﬁcado

especíﬁco de apresentação. A certiﬁcação será de 10 (dez) horas.
Haverá 20 (vinte) minutos de tolerância de atraso para registro do
credenciamento no início da atividade. Após esse tempo, pode o
participante assistir à palestra ou às apresentações de trabalho ou
integrar a atividade do turno, porém não pode passar a credencial.
A participação será comprovada por meio da conferência do registro
realizado eletronicamente com a apresentação da credencial na entrada
e saída das conferências.
Não serão aceitos atestados médicos, declarações ou qualquer outro
tipo de documento, imagem, cédula ou justiﬁcativa como abono.
Os certiﬁcados serão disponibilizados na plataforma do site; e serão
disponibilizados aproximadamente 45 (quarenta e cinco) dias após o
término do evento.
É de responsabilidade do participante veriﬁcar sua correta emissão de
certiﬁcado de participação. Em caso de não correta emissão de

certiﬁcado ou divergência nas horas emitidas ou qualquer outra
alegação, a emissão dos certiﬁcados deverão ser solicitados para a
Comissão Organizadora, através do email simposiocacs@gmail.com, sob
pena de não emissão de certiﬁcado. Pedidos de correção de certiﬁcados
somente serão aceitos durante no máximo 2 (dois) meses após a
divulgação dos certiﬁcados.
5 PARTICIPAÇÃO NO EVENTO
A inscrição no evento habilita o participante à participação em painéis,
palestras e eventos paralelos promovidos durante a realização do
Simpósio, de acordo com pagamentos para atividades extras. E ainda, à
apresentação de trabalho cientíﬁco, para os inscritos na categoria
“apresentador”.
5.2 Uso da imagem
O inscrito no Simpósio Jurídico dos Campos Gerais concorda em ceder o
uso de sua imagem, gravada ou registrada, ao Centro Acadêmico
Carvalho Santos para uso em quaisquer materiais, atividades ou eventos
promovidos

pela

instituição.

A

autorização do uso de imagem

concede-se à título gratuito. Concede-se a imagem para ﬁns didáticos,
de pesquisa e divulgação de conhecimento cientíﬁco, contemplando a
transmissão da gravação da imagem em eventos, vídeos de divulgação e
comercialização do Simpósio. Caso o inscrito não queira dispor de sua
imagem, deverá solicitar expressamente para a Comissão Organizadora
em prazo razoável sob pena de perda tempestividade.
5.3 Utilização das dependências do local

Não será autorizado que durante a realização das atividades do Simpósio
Jurídico dos Campos Gerais que um participante ocupe um lugar sem
estar presente ﬁsicamente. Isso inclui a disposição de objetos pessoais
em lugar vago e/ou reservar o lugar vago para outro participante. A
Comissão Organizadora se resguarda no direito de solicitar que este seja
desocupado, ou mesmo, de retirar os objetos deixados no local para
disponibilizá-lo a outro participante.
5.4 Uso de dados
Ao se inscrever no Simpósio Jurídico dos Campos Gerais, o inscrito
permite o uso de seu e-mail para recebimento de divulgação de eventos
e outras notícias sobre as instituições organizadoras.
5.5 Comunicação
As

comunicações

com

relação

ao

evento,

inscrições,

dúvidas,

informações, entre outros, serão oﬁcialmente realizadas através do
e-mail simposiocacs@gmail.com.
6 DISPOSIÇÕES FINAIS
Os participantes inscritos devem atentar ao disposto no presente
documento, não sendo possível em qualquer hipótese alegar seu
desconhecimento. Ao participar do Simpósio Jurídico dos Campos
Gerais, o acadêmico concorda com os termos do regulamento.
Eventuais conﬂitos e/ou divergências de entendimento serão resolvidos
com base neste documento, e, em casos omissos, deverão ser
submetidos à análise da Comissão Organizadora.

