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NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS  
1. Inscrição:  
Poderão se inscrever trabalhos individuais ou com, no máximo, 3 autores que discutam temas 
relativos os tema do evento e que busque colaborar com a reflexão crítica do direito. 
A data limite para envio dos Resumos será até 02 de setembro de 2015.  
A data limite para divulgação dos Trabalhos aceitos será até 08 de setembro de 2015.  
Os Resumos deverão ser encaminhados para o E-mail: cesar.nunes@live.estacio.br.  
No corpo da mensagem deverá constar o Grupo de Trabalho (eixo temático) de pesquisa em 
que se insere o Resumo. 
  
2. Grupos de Trabalho (eixos temáticos): 
1) Estado, Cidadania e Democracia: 
Análise crítica do Direito no século XXI, através de uma perspectiva integrada que combina 
diversificadas racionalidades das ciências sociais aplicadas. Investigações acerca das relações 
Estado-sociedade, assim como percepções dos fenômenos jurídicos que dizem respeito aos 
direitos fundamentais e a democracia. 
2) Justiça e efetivação dos Direitos Humanos: 
Pesquisas críticas sobre as novas perspectivas jurídicas e filosóficas de acesso à justiça, tendo 
em vista e o atual estágio de formação dos Estados Democráticos de Direito. Compreensões 
da realidade jurídica globalizada e da luta pela defesa dos direitos humanos em contextos de 
desigualdades. 
 
3. Data para apresentação de Trabalhos em Salas de Comunicação Oral: 15 e 16 de 
setembro de 2015, às 10h30 nas salas do curso de Direito, conforme o cronograma abaixo: 
15 de setembro - Os trabalhos aprovados para apresentação relativos ao Eixo 1. 
16 de setembro – Os trabalhos aprovados para apresentação relativos ao Eixo 2. 
 
4. Normas para apresentação dos Resumos:  
O resumo do trabalho deverá ser apresentado em língua portuguesa no formato Word; folha 
A4; Fonte: Times New Roman; Corpo: letra 12; Alinhamento: Justificado; com espaçamento 
entre linhas simples; com margem superior e esquerda de 3 cm e margem inferior e direita de 
2 cm; contendo no mínimo 300 palavras e no máximo 500 palavras; e menção ao final de 3 a 
5 palavras-chave.  
O título do trabalho deverá ser centralizado, letras maiúsculas, fonte 14, destacado em negrito. 
Abaixo do título deverá mencionar o nome completo do autor (ou autores) em letras 
maiúsculas e minúsculas, destaque em negrito, alinhamento à direita, tamanho 12, acompanho 
de titulação, do nome da instituição a qual está vinculado e do e-mail de contato.  



O corpo do Resumo deverá conter o objeto da pesquisa, a justificativa da relevância temática, 
a metodologia de pesquisa, as hipóteses (objetivos) e os resultados finais ou parciais obtidos. 
 
5. Apresentação:  
Pelo menos um dos autores de cada trabalho deverá estar presente no momento de sua 
apresentação. O participante, no dia e horário marcado, terá 15 minutos para fazer a 
apresentação do trabalho, podendo utilizar de multimídia. Serão atribuídos 10 minutos para 
exposição e 5 minutos para debates. 
  
6. Certificados: 
Somente receberão certificados aqueles participantes que tiverem seus trabalhos aprovados e 
devidamente apresentados.  
 
Observação. Os participantes poderão encaminhar até o dia 30 de setembro os artigos 
completos dos trabalhos apresentados, para submissão aos Conselhos Editoriais da Revista 
Jurídica Estácio-Uniseb e da Revista Científica Eletrônica Estácio-Uniseb, que poderão 
publicar os melhores trabalhos apresentados. O trabalho completo deverá ter limite mínimo de 
3.500 palavras e máximo de 5 mil palavras, e ainda ser apresentado em língua portuguesa no 
formato Word; folha A4; Fonte: Times New Roman; Corpo: letra 12; Alinhamento: 
Justificado; com espaçamento entre linhas de um e meio; com margem superior e esquerda de 
3 cm e margem inferior e direita de 2 cm; adotando o sistema de citação Autor Data, com 
citações e referências bibliográfica de acordo com a ABNT. 
 
7. Comissão Científica: 
Maíra Moura de Oliveira (Coordenadora) 
Cesar Augusto Nunes  
Leopoldo Rocha Soares 


