
 

 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA / UNIPE 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

EDITAL DE ABERTURA E SUBMISSÃO DE RESUMOS DO 

II SEMINÁRIO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS, PRÁTICAS E INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO 

  

  

A comissão organizadora do II Seminário de Direitos Fundamentais, Práticas e Instrumentos de 

Proteção, que será realizado nos dias 22, 23 e 24 de maio de 2019, no Auditório Central, do Centro 

Universitário de João Pessoa – UNIPÊ, com o objetivo de fomentar a produção científica na temática de 

proteção dos direitos fundamentais, apresenta as regras e critérios, de observância obrigatória, estabelecidos 

pela Comissão Científica, relativamente ao envio, seleção e apresentação de resumos no II Seminário Direitos 

Fundamentais, Práticas e Instrumentos. 

 

1. PARTICIPAÇÃO DISCENTE – PÔSTER E COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL 

  

Os discentes de qualquer curso de graduação, do primeiro ao décimo período poderão 

inscrever os resumos na modalidade de PÔSTER ou de COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL.  

 

   

2. INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO DE DISCENTES NA MODALIDADE PÔSTER E COMUNICAÇÃO 

INDIVIDUAL  

  

a) Todos os trabalhos deverão ser submetidos à avaliação da Comissão Científica do evento, no formato 

de resumo informativo, enviados em arquivo digital .DOC (word) juntamente com a ficha de inscrição do 

trabalho para o e-mail micheline.carvalho@unipe.edu.br, o modelo de ficha de inscrição do trabalho está 

no Anexo I deste edital. Em seguida, aguardar e-mail de confirmação de recebimento pelo comitê 

científico. Caso a confirmação não seja enviada, remeter novamente os arquivos do resumo e formulário 

de envio e entrar em contato com a Coordenação de Atividades Complementares pelo telefone 2106-

9293.  

b) Todos os resumos aceitos pela Comissão Cientifica serão publicados nos anais do evento. 

c)  O período de submissão dos trabalhos será entre os dias 30 de abril a 19 de maio de 2019. 

d) O resumo do trabalho deverá ser redigido e apresentado de acordo com os critérios a seguir: 

● O resumo deverá conter informações sumárias do trabalho: introdução, objetivos, metodologia 

e conclusões;  

● Página A4;  
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● O resumo NÃO deve ultrapassar a quantidade de 500 palavras e deve ser seguido de 3 

palavras-chave (descritores);  

● Título: deve ser justificado com letras maiúsculas, em negrito, podendo estender-se por até 2 

linhas;  

● Deve ser utilizada fonte Times New Roman, tamanho 12 e o espaçamento entre as linhas 

deverá ser simples; 

● Nos resumos, não devem ser incluídos gráficos; 

● Autor (es): deixar uma linha em branco após o título e escrever o(s) nome(s) completo(s) do(s) 

autor (es). Quando houver mais de um autor, separá-los por ponto e vírgula.  

e) Os resumos deverão lidar com os eixos temáticos do II Seminário, tratando sobre a proteção de direitos 

fundamentais numa das seguintes áreas: Tecnologia, Meio Ambiente e Minorias.  

f) O Pôster deve ser apresentado por no máximo três autores, entre eles obrigatoriamente deve constar 

o professor responsável pelo trabalho.  

g) A comunicação individual deve ser apresentada apenas pelo discente e pelo professor responsável.  

h) A confirmação da aceitação do resumo será encaminhada por e-mail aos selecionados.  

  

3. NORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PÔSTER  

  

a) Os autores com resumo aceito são responsáveis pela confecção do pôster.  

b) Largura mínima 50cm e máxima 90cm. Altura mínima 80cm e máxima 120cm. Todos os pôsteres 

precisam ter cordão para pendurar nos ganchos que estarão disponíveis em cabos estendidos nos 

corredores do Hall do Espaço Cultural do UNIPÊ.  

c) Sugerimos que os autores levem material de apoio: durex, clipes ou elástico, para apoiar seu pôster 

no cabo de apoio inferior, que estará na altura de um metro do cabo superior.  

d) O pôster deverá trazer: área do conhecimento; título idêntico ao do resumo submetido; nomes dos 

autores; introdução, métodos, resultados, discussão, conclusões e referências; autorização legal (se 

houver).  

e) Na confecção do Pôster, se sugere a utilização de figuras, fotos, tabelas e recursos gráficos.  

f) O trabalho deverá ser legível a uma distância de pelo menos 2 metros.  

g) O expositor deverá afixar o Pôster no horário das 16:00 horas no local indicado pela comissão 

organizadora. É essencial que os autores estejam na Sessão de Pôsteres para apresentar o trabalho 

e confirmar sua presença, mediante a apresentação de documento de identidade e assinatura da Ata 

da Sessão logo após o encerramento das palestras. 

h) Professores avaliadores passarão para avaliar e registrar a apresentação dos Pôsteres no horário 

indicado pela programação. Somente os resumos dos pôsteres com apresentação realizada receberão 

certificados. 

i) Não será expedido certificado se: o pôster estiver fixado em data ou espaço diferente da programação; 

o autor-apresentador permanecer apenas parte do tempo da sessão; o autor-apresentador estiver 

ausente. 

j) Cada trabalho só poderá ter no máximo três autores (dois discentes e o professor responsável). 



 

 

 

4. NORMAS DE APRESENTAÇÃO PARA COMUNICAÇÕES INDIVIDUAIS  

 

a) Os autores com resumo aceito, deverão se apresentar à comissão organizadora do evento até 20 

minutos antes do início da abertura da mesa de apresentação marcada.  

b) O expositor deverá se fazer presente em todas as apresentações marcadas para a sessão de 

exposição que inclua o seu trabalho.  

c) Cada expositor terá 10 minutos para expor o seu trabalho, em seguida será aberto para os debates e 

para arguição dos professores mediadores. 

d) A ordem de apresentação das comunicações orais será estabelecida pelo professor coordenador da 

mesa, podendo ser alterada por questões situacionais, comunicando as alterações logo no início da 

sessão de exposição das comunicações orais.  

e) Será permitido: o uso de data show, computador e microfones. 

f) Não será permitido a apresentação em data, local ou horários diferentes dos programados, bem como 

apresentações por não autores.  

g) Para cada trabalho só haverão dois autores (o discente e o professor responsável)  

  

5. NORMAS PARA OUVINTES DO SEMINÁRIO 

 

a) As inscrições para o II Seminário ocorrerão entre os dias 14 e 21 de maio de 2019 on line, através 

de link que será divulgado no site do UNIPÊ com a programação do evento. 

b) O número máximo de inscritos para o Seminário será de 450 alunos.  

c) Os inscritos deverão chegar com 30 minutos de antecedência a abertura do evento para o 

credenciamento. Faltando dez minutos para o início das palestras os ausentes perderão o direito da 

vaga, sendo substituídos pelos presentes que se encontrarem em lista de espera, através de inscrição 

presencial, no dia. 

d) O evento conferirá trinta horas de atividades complementares ao participante pela participação nas três 

tardes do evento. 

e) A participação deverá ser confirmada mediante a doação de 2 Kg de alimentos não perecíveis. As 

doações irão beneficiar uma ONG de proteção da infância e juventude.  

f) A entrega dos alimentos deve ser feita no momento do credenciamento, no dia 22/05/2019. 

 

6. COMISSÃO ORGANIZADORA  

A Comissão Organizadora do evento é composta pela coordenação do Projeto de Extensão Direitos 

Fundamentais e Trabalho Infantil – PRODFTIN, coordenação do Centro de Assistência Jurídica Popular – 

CAJUP e pela coordenação do Projeto BASE POWER e conta com o apoio das coordenações de pesquisa 

e extensão e de atividades complementares, do curso de graduação em Direito. 

 

 

 



 

 

7. DOS PRAZOS 

14 a 21 de maio de 2019. Inscrições Ouvintes 

30 de abril a 19 de maio de 2019 Inscrições Pôster e Comunicações Individuais (resumos) 

22 a 24 de maio de 2019 

 

II Seminário Direitos Fundamentais, Práticas e Instrumentos de 
Proteção 

 

8. DAS HORAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Seminário OUVINTE 30h/a 

Apresentação de BANNER 10h/a 

Apresentação de COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL 10h/a 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do II Seminário de Direitos 

Fundamentais, Práticas e Instrumentos de Proteção. 

 

  João Pessoa, 29 de Abril de 2019. 

 

 

Comissão Organizadora  

 

 

Profa. Micheline  Maria  Machado de  Carvalho 

Coordenadora do  PRODFTIN 

 

 

Profa. Lucilene Solano  

Coordenadora do CAJUP 

 

 

Profa. Waleska Vasconcelos  

Coordenadora do Projeto BASE Power 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II SEMINÁRIO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS, PRÁTICAS E INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO   -  

PRODFTIN / CAJUP / BASE Power 

De 22 à de 24 de Maio de 2019  -  Auditório  UNIPÊ 

 

ANEXO I  

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS 

 

TÍTULO DO TRABALHO 

 

 

 

(    ) POSTER   

 

 (     ) COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL 

 Autores 
Nome Completo 

Matrícula e Email  

 

 

 

 

 

Professor 

Orientador  
Nome Completo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


