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EDITAL E REGULAMENTO 

Para a apresentação de trabalhos científicos, o aluno interessado deverá observar as 
condições a seguir:

1. As inscrições de trabalhos serão encerradas no dia 14 DE SETEMBRO.

Somente serão aceitos os resumos de trabalhos enviados eletronicamente para o e-
mail mostradireito@unipacjf.com.br. 

O interessado deverá enviar o trabalho - resumo redigido no formato word, fonte 
arial, tamanho 12 e enviado em anexo.

Não serão recebidos e processados temas enviados por outros meios.

  Os trabalhos aceitos serão apresentados na forma de pôster. As especificações 
do pôster estão ao final deste edital.

       Os alunos interessados devem ser orientados por um docente do curso. Sendo 
assim, cada trabalho terá um aluno e um orientador.

O resultado será divulgado dia 21 de setembro.

2.  Os resumos de trabalhos podem ser de revisão de literatura ou relato de caso, 
contendo no máximo 1.500 caracteres. 

Revisão de Literatura: Introdução, objetivos, métodos, desenvolvimento* e 
considerações finais.

Relato de caso: Introdução, objetivos, relato de caso e resultados**, conclusão.

O resumo não pode conter figuras ou gráficos.

2.1 Introdução: deve apresentar de forma breve e clara, a fundamentação racional 
do estudo 

2.2 Objetivo: deve ser claro e coerente, iniciando com verbo no infinitivo;

2.3 Métodos: descreve como foi feito o estudo; incluindo o material e procedimento 
usado para alcançar o objetivo;

2.4 Desenvolvimento*: fundamentação teórica do trabalho, não poderá acrescentar 
opiniões pessoais;

2.5 Relato de caso e Resultados** descreve como foi feito o estudo, incluindo o 
material, procedimento e os resultados encontrados



2.6 Conclusão ou Considerações finais: a resposta para a questão formulada.

3. O título deve ser breve e informativo, com todas as letras maiúsculas na primeira linha, 
sem recuo. Deverá ser indicada a categoria do(s) autor(es): profissional ou acadêmico.

4. Será emitido apenas um certificado por trabalho, contendo o nome de todos os 
integrantes. (Máximo de 02 integrantes).

5. Os resumos de trabalhos aprovados serão incluídos nos Anais disponíveis no site.

6. Apresentação dos trabalhos científicos

6.1. Os trabalhos aprovados pela Comissão Avaliadora deverão ser entregues na 
forma de pôster no dia 01 de outubro de 2018 (segunda feira) para que possam ser 
expostos.

6.2. As apresentações ocorrerão nos dias 03 e 04 de outubro no campus do Curso 
de Direito – Alto dos Passos.

6.3. O pôster deverá medir 1,10m de altura por 0,90 m de largura com letras que 
permitam a visualização.

6.4. O pôster deverá apresentar capítulos de acordo com o ítem 2: Revisão de 
literatura ou Relato de caso.

6.5 O pôster não poderá conter imagens de qualquer tipo, tabelas e/ou gráficos 

6.6. Os pôsters serão expostos em local e horário previamente indicados.

6.7. Os autores são responsáveis pela confecção e retirada do seu pôster.

7. Dúvidas serão esclarecidas pelo e-mail: mostradireito@unipacjf.com.br

8. O melhor trabalho será premiado, após julgamento por comissão criada especialmente 
para essa finalidade.

COMISSÃO ORGANIZADORA

PROF(A) JOSEANE PEPEINO DE OLIVEIRA
PROF(A) LÍVIA BARLETTA GIACOMINI
PROF(A) LUCIANA MACIEL BRAGA
PROF(A) EDSON NUNES FERRAREZI
PROF (A) INÊS SCASSA AFONSO NETO




