IX SIMPÓSIO JURÍDICO
DOS CAMPOS GERAIS
Regulamento de
Trabalhos Científicos
1. DAS FORMAS DE SUBMISSÃO DOS TRABALHOS:
1.1. Os trabalhos deverão ser submetidos na forma única de resumo
expandido;
1.2. O resumo expandido deverá conter entre 6 a 8 páginas e servirá de
documento de submissão para apresentação apenas no formato
comunicação oral;
1.3. O autor deverá indicar na ficha de inscrição o Grupo de Trabalho – GT
no qual submeterá o seu trabalho (temática correspondente); e caso seu
resumo seja aprovado pela Comissão Científica, será preservada a sua
escolha;
1.4. O Grupos de Trabalho – GT’s, disponíveis para inscrição do respectivo
trabalho, de acordo com a temática abordada neste, são os seguintes:

GT 1:
Antropologia;
Direito Arte e Literatura;
Filosofia do Direito;
Hermenêutica;
História do Direito;
Psicologia Jurídica;
Sociologia Jurídica;
Teoria do Direito.

GT 2:
Biodireito;
Direito Ambiental;
Direito Internacional;
Direito Constitucional;
Direitos Fundamentais e Democracia;
Direitos Humanos;
Direitos Sociais e Políticas Públicas.

GT 3:
Acesso à Justiça;
Cultura Jurídica e Prática Judiciária;
Direito Processual Civil;
Direito Processual Penal;
Direito Processual do Trabalho;

GT 4:
Atuação Empresarial no Estado
Democrático de Direito;
Direito Administrativo;
Direito Civil;
Direito do Consumidor;
Direito do Trabalho;
Direito e Economia;
Direito e novas tecnologias;
Direito Tributário.

GT 5:
Direito da Mulher e Violência
Doméstica;
Direito das Famílias;
Direito Penal e Criminologia;
Estatuto da Criança e do
Adolescente;
Direito do Idoso;
Direitos da Comunidade LGBTI.

1.5. O limite de trabalhos submetidos é de dois resumos expandidos,
devendo cada trabalho ser apresentado separadamente;
1.6. Cada resumo expandido poderá conter no máximo 3 Autores e
deverá, sempre, conter 1 Professor Orientador (que também conta
como Coautor);
1.7. É possível que o resumo contenha um Orientador e um Coorientador,
mas o limite de coautores continua fixado em 3, contando com os dois
Professores Orientadores;

1.8. Não serão admitidos trabalhos que não possuam Professor
Orientador e Coorientador credenciado junto a uma Instituição de
Ensino Superior em Direito, ambos com título acadêmico mínimo de
especialista;
1.9. Os trabalhos deverão ser submetidos via sistema eletrônico na data
especificada pelo link www.simposiodedireitouepg.com.br;
1.10. Todos os alunos autores do trabalho deverão, obrigatoriamente,
inscrever-se no evento, sendo automaticamente desconsiderados os
trabalhos propostos por pessoas não inscritas;
1.11. Professores Orientadores e Coorientadores não precisam inscrever-se
no evento.
2. DA COMISSÃO CIENTÍFICA E DOS TRABALHOS APROVADOS:
2.1. Os trabalhos serão avaliados previamente pelos organizadores do
evento no tocante à metodologia utilizada e, sendo aprovados, serão
encaminhados à Comissão Científica;
2.2. Os trabalhos que apresentarem irregularidades no tocante à
metodologia ou forma serão reenviados ao(s) seu(s) autor(es) para
correções a
 penas uma vez;
2.3. Os trabalhos serão analisados por uma Comissão Científica formado
por componentes previamente designados para tanto e divididos dentre
as áreas afetas dos trabalhos a serem apresentados;
2.3. N
 ão serão aprovados os trabalhos que apresentarem p
 lágio;
2.4. A lista dos trabalhos aprovados será divulgada online na data
estabelecida.
3.

DAS

DATAS

PARA

SUBMISSÃO,

ANÁLISE,

APROVAÇÃO,

E

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS SELECIONADOS PELA COMISSÃO
CIENTÍFICA:

3.1. Os resumos deverão ser submetidos via online entre os dias 02 de
maio e 10 de junho de 2018, não sendo aceito trabalhos submetidos
após a data acima estipulada;
3.2. Entre os dias 11 de junho e 25 de junho, os trabalhos serão corrigidos
pela Comissão Científica, e serão reenviados para os Autores para que
corrijam as falhas apontadas, caso existam, no máximo duas vezes.
3.3. A não-correção dos erros apontando, na própria plataforma online,
por parte dos participantes, levará à não-aceitação do respectivo
trabalho;
3.4. A data prevista para a divulgação dos trabalhos aprovados é dia 03
de julho;
3.4. Os trabalhos aprovados serão apresentados no Simpósio no período
da manhã, com data a definir, sendo que os mesmos serão distribuídos
nas salas de acordo com os Grupos de Trabalhos, divididos por temática
e disponibilidade de Banca Analisadora, no dia e horário constantes da
data do edital de trabalhos aprovados.
4. DO RESUMO EXPANDIDO
4.1. O resumo expandido deve ser redigido em documento no formato
Word (.doc) papel A4 com a seguinte formatação de margens: superior 3
cm, inferior 2 cm, lateral esquerda 3 cm, lateral direita 2 cm. O número
mínimo será de 6 (seis) páginas e o número máximo será de 8 (oito)
páginas;
4.2. O resumo expandido deverá conter os itens abaixo, de acordo com
a normatização especificada, para cada item, na seqüência:

- Título em maiúsculas e negrito e subtítulo, se houver
- Nome do autor, coautor, professor orientador e coorientador, se
houver, sua titulação e email do autor responsável

- Instituição do autor, coautor e do orientador e coorientador, se
houver.
- Palavras-chave em língua portuguesa
- Introdução
- Objetivos
- Método e técnicas de pesquisa
- Resultados, em forma descritiva
- Discussão dos resultados de forma crítica, não apenas descritiva
- Considerações Finais
- Referências

4.3. Discriminação dos itens:

Título, e subtítulo, se houver: Fonte Arial 12, maiúsculas e negrito para
o título, seguido de dois pontos; e minúsculas e negrito para o
subtítulo (se houver), centralizado, espaço simples.
Nome do autor, co-autor, professor orientador, coorientador, se
houver e sua respectiva titulação: Fonte Arial 12, normal, centralizado,
espaço simples. Logo após o nome do autor principal deve ser
colocado o e
 -mail do autor do trabalho.
A

instituição

do

autor,

co-autor,

professor

orientador

e

coorientador: F
 onte Arial 12, negrito, justificado, espaço simples.
Resumo: A palavra resumo deve ser escrita em fonte Arial 12, negrito,
justificado. Após a palavra resumo coloque dois pontos e inicie o corpo
do resumo. Este deve ter no máximo 250 palavras. No corpo do resumo
a formatação deve ser fonte Arial 12, espaço simples, parágrafo
justificado e sem negrito.

Palavras-chave: No mínimo três e no máximo cinco palavras,
separadas por vírgula, fonte arial 12, normal, justificado, espaço simples.
Indicar pelo menos um termo da linha de pesquisa ou referencial
teórico e d
 ar preferência a termos diversos dos utilizados no título.
Introdução: A palavra introdução deve ser escrita em fonte Arial 12,
negrito, justificado. Após a palavra introdução deixe uma linha em
branco e inicie o corpo do texto. Nele, a formatação deve ser fonte Arial
12, espaço simples e parágrafo justificado Todos os parágrafos deverão
conter recuo em 1,5 cm na sua primeira linha. Em linhas gerais, a
introdução deve focar o tema e propósito do trabalho, abrangendo o
tipo de pesquisa, a delimitação e/ou o aporte/marco teórico, o
problema que eventualmente venha e ser discutido no trabalho e suas
possíveis soluções e a relevância social do trabalho e, se houver coleta
de dados em campo, indicar apenas características pontuais do corpus
(ex. onde, com quem, quando e que quantidades foram amostradas,
etc...) visto que esses aspectos serão desenvolvidos em Técnicas de
pesquisa – materiais e métodos).
Objetivos: A palavra Objetivos deve ser escrita em fonte Arial 12,
negrito, justificado. Após a palavra Objetivos deixe uma linha em
branco e inicie o corpo do texto. Aqui a formatação deve ser fonte Arial
12, espaço simples e parágrafo justificado. Todos os parágrafos deverão
conter recuo em 1,5 cm na sua primeira linha. Em linhas gerais, os
objetivos consistem em enumerar o que se pretende investigar. Dê-se
preferência para orações iniciando-se com verbos que designem a
ação a ser desenvolvida visando a chegar a estes objetivos.
Método e Técnicas de Pesquisa:

A expressão Técnicas de Pesquisa deve ser escrita em fonte Arial 12,
negrito, justificado. Após a expressão Técnicas de Pesquisa deixe uma
linha em branco e inicie o corpo do texto. Aqui a formatação deve ser
fonte Arial 12, espaço simples e parágrafo justificado. Todos os
parágrafos deverão conter recuo em 1,5 cm na sua primeira linha. Em
linhas gerais, deve-se indicar qual o método utilizado para abordar o
tema (indutivo, dedutivo, dialético e/ou histórico) e de que modo isso
ocorrerá, bem como apontar quais as técnicas de pesquisa a serem
usadas para a abordagem. Dentre as técnicas de pesquisa mais usuais
estão: documental indireta (bibliográficas e documentais – estas,
escritas e não-escritas) e documental direta (campo - formulário,
questionário, entrevista, observação ou laboratorial).
Resultados: A palavra Resultado deve ser escrita em fonte Arial 12,
negrito, justificado. Após a palavra Resultado, deixar uma linha em
branco e iniciar o corpo do texto. Aqui a formatação deve ser fonte
Arial 12, espaço simples e parágrafo justificado. Todos os parágrafos
deverão conter recuo em 1,5 cm na sua primeira linha. Figuras, tabelas
e fotos devem aparecer conforme forem sendo citadas no texto. É o
próprio desenvolvimento do conteúdo do trabalho. Na área de ciências
sociais aplicadas, geralmente este tópico é substituído pela revisão
bibliográfica/jurisprudencial. D
 eve ser meramente descritiva.
Discussão: A palavra Discussão deve ser escrita em fonte Arial 12,
negrito, justificado. Após a palavra Discussão deixar uma linha em
branco e inicie o corpo do texto. Aqui a formatação deve ser fonte Arial
12, espaço simples e parágrafo justificado. Todos os parágrafos deverão
conter recuo em 1,5 cm na sua primeira linha. Em linhas gerais, os
resultados, aqui, devem ser avaliados e discutidos de forma crítica, não
apenas descritiva, ou seja, não apenas indicados, mas ser apontado o

que eles trazem de importante para a investigação, que constatações
eles permitem etc.
Considerações Finais: A palavra considerações finais deve ser escrita
em fonte Arial 12, negrito, justificado. Após as palavras considerações
finais deixe uma linha em branco e inicie o corpo do texto. Aqui a
formatação deve ser fonte Arial 12, espaço simples e parágrafo
justificado. Todos os parágrafos deverão conter recuo em 1,5 cm na sua
primeira linha. Seja claro e breve nas considerações finais/conclusões.
Ela deve informar a confirmação ou não da hipótese (resposta)
aventada para o problema, deve fazer um destaque para as principais
constatações a que se chegou com a pesquisa e a necessidade ou não
de prosseguimento da investigação, indicando se se trata de dados
parciais ou finais da mesma.
Referências: Indicação ao final do resumo das obras utilizadas para a
elaboração do resumo expandido. Observar a NBR 6023/2002. Deve ser
alinhado a esquerda, espaço simples entre linhas e espaço duplo entre
cada uma das referências.

5. DA APRESENTAÇÃO DO RESUMO
5.1. O(s) apresentador(es) terá(ão) 20 minutos para fazer a apresentação
oral, devendo expor sucintamente o conteúdo do trabalho.
5.2. Serão disponibilizados recursos audiovisuais para a apresentação,
contudo, a Comissão do Simpósio não se responsabiliza por eventuais
problemas ocorridos;
5.3. As perguntas serão realizadas ao final da exposição pelos membros
da Comissão Avaliadora, sendo que o tempo estimado de cada avaliador
é de 10 minutos;

5.4. Após a avaliação dos trabalhos pela Banca Avaliadora, os formulários
de avaliação deverão ser entregues pelos avaliadores aos membros da
Comissão Organizadora do SImpósio, a fim de orientar a emissão dos
respectivos certificados de apresentação;
5.5.

Em caso de coautoria, far-se-á suficiente a presença de pelo menos

um deles no momento da exposição. Não será admitida a apresentação
do trabalho por terceiros.
6. INFORMAÇÕES FINAIS
6.1. Os trabalhos serão publicados em anais online do evento, com e ISSN,
contando como publicação para o acadêmico;
6.2. Quaisquer alterações que se façam necessárias serão informadas e
anexadas a essas normas, por intermédio de publicação no endereço:
www.simposiodedireitouepg.com.br;
6.3. Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do
Simpósio.

