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I SEMINÁRIO VIRTUAL 

“O DIREITO E SUA INTERDISCIPLINARIDADE” 

 

 

EDITAL Nº 001/2021 – PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

O corpo docente do curso de Direito do Centro Universitário Mário Palmério – 

Unifucamp – torna público o edital do I Seminário Virtual com o tema: “O Direito e sua 

interdisciplinaridade”. 

O objetivo do evento é proporcionar à comunidade acadêmica espaço para a 

apresentação e discussão de trabalhos científicos através da escrita e apresentação de 

resumo expandido sobre diversas áreas de conhecimentos relacionados ao Direito.  

 

I - DA DATA E LOCAL DE PARTICIPAÇÃO 

O seminário será realizado nos dias 31/05, 01/06 e 02/06/2021 no horário das 20:55 às 

22:30 horas, através do Google Meet com transmissão simultânea pelo canal da 

Unifucamp no Youtube. 

 

II – DOS GRUPOS DE ESTUDO  

O seminário abrangerá temas e conteúdos relacionados ao curso de Direito, distribuídos 

por grupos de estudo, sob a orientação do corpo docente do curso de Direito da 

Unifucamp, sendo: 

 

II.1) Grupo de estudo I: Direito Administrativo e Direito Constitucional, sob a 

orientação do Prof. Fernando Mundim Veloso e Prof. Leonardo Batista dos 

Santos. 

II.2) Grupo de estudo II: Direito Ambiental, Direito Agrário e Direito Civil, sob 

a orientação da Profª. Jucilaine Figueira de Moura, Prof. Guilherme Ricardo de 

Assis Ferreira e Prof. Henrique Martins Monteiro Alves. 

II.3) Grupo de estudo III: Filosofia do Direito e Ética, sob a orientação da Profª. 

Bárbara Pereira de Mello Nunes, Prof. Gustavo Araújo Batista, Profª. Roselaine 

das Chagas Fonseca e Profª. Tânia Nunes Davi.  

II.4) Grupo de estudo IV: Direito Penal, sob a orientação do Prof. Leonardo 

Henrique Santos Soares e Prof. Thiago Chaves de Melo. 

II.5) Grupo de estudo V: Direito do Trabalho e Direito Previdenciário, sob a 

orientação da Profª. Kélen Viana Silva e Prof. Márcio Marçal Lopes. 

II.6) Grupo de estudo VI: Direito Tributário, Economia, Direito Civil 

(Contratos) e Direito do Consumidor, sob a orientação do Prof. Douglas Dias Braz 

e Profª. Mardeli Maria da Mata. 
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III – DA INSCRIÇÃO E ENVIO DOS RESUMOS EXPANDIDOS 

O Seminário será realizado de acordo com o seguinte cronograma:  

 

III.1) Dia 05/03/2021: publicação e divulgação do edital do I Seminário Virtual: O 

Direito e sua interdisciplinaridade. 

 

III.2) De 05/03 a 12/03/2021: os alunos devem escolher o tema que desejam 

escrever o resumo expandido e fazer a inscrição até o dia 12/03/2021 com a 

indicação do tema do resumo, o grupo de estudo escolhido e o nome dos alunos 

(individual ou em coautoria), por meio do preenchimento das informações 

(constante no Anexo I) pelo formulário do Google disponível em: 

https://docs.google.com/forms/d/1-OyvAb8s8U3KE2P2bC-

IGBE1P6MhmEnHKvw9Us27pbI/edit   

 

III.3) Envio do resumo expandido deve ser feito até o dia 15/05/2021 por email: 

direito@unifucamp.edu.br em formato pdf  e word; deverá indicar no “assunto” 

do email o grupo de estudo vinculado ao resumo enviado.  

 

 

IV – DOS RESUMOS EXPANDIDOS 

Os alunos participarão do Seminário por meio da escrita e apresentação oral de 01(um) 

trabalho científico na forma de resumo expandido, nos termos do anexo II, de acordo 

com o tema e grupo de estudo escolhido.  

 

IV.1) O resumo expandido poderá ser escrito de forma individual ou em coautoria 

com no máximo 03 alunos.  

 

IV.2) O resumo expandido escrito com mais de 03 autores/alunos não serão 

avaliados, sendo automaticamente lançados com nota 0 (zero). 

 

IV.3) O resumo expandido deverá ser escrito dentro de uma das áreas/disciplinas 

indicadas nos grupos de estudo identificados no item II.   

 

IV.4) O resumo expandido deverá ser apresentado de forma oral conforme 

descrito no item V. 

 

 

V – DA APRESENTAÇÃO DOS RESUMOS EXPANDIDOS 

Os resumos expandidos serão apresentados de forma oral durante o Seminário, nos dias 

31 de maio, 01 e 02 de junho no horário das 20:55 às 22:30 horas por meio do Google 

https://docs.google.com/forms/d/1-OyvAb8s8U3KE2P2bC-IGBE1P6MhmEnHKvw9Us27pbI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-OyvAb8s8U3KE2P2bC-IGBE1P6MhmEnHKvw9Us27pbI/edit
mailto:direito@unifucamp.edu.br
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Meet e transmissão pelo canal da Unifucamp no Youtube, de acordo com a composição 

dos grupos: 

 

a) Dia 31/05/2021: resumos expandidos relacionados ao Grupo I e Grupo II;    

b) Dia 01/06/2021: resumos expandidos relacionados ao Grupo III e Grupo IV; 

c) Dia 02/06/2021: resumos expandidos relacionados ao Grupo V e Grupo VI; 

 

V.1) Somente os autores/coautores poderão apresentar o resumo e estes terão até 05 

(cinco) minutos para fazê-lo, inclusive no caso de apresentação de todos os 

coautores.  

 

V.2) Em caso de coautoria, a apresentação do resumo expandido poderá ser feita 

apenas por um dos alunos coautores. 

  

V.3) Exige-se a utilização de trajes formais para exposição oral do resumo 

expandido, mantendo a câmera aberta durante toda a apresentação. 

 

V.4) Caso seja necessário, o seminário poderá se prolongar no dia 03/06/2021 no 

horário das 19:00 às 22:30 hs para a apresentação oral dos resumos expandidos pelo 

autor/coautores. Da mesma forma, poderão ser reunidas as apresentações de grupos 

com menor demanda. 

 

 

VI – DA AVALIAÇÃO DOS RESUMOS EXPANDIDOS 

Os resumos expandidos serão submetidos a avaliação dos professores integrantes dos 

grupos de estudo correspondente ao tema escolhido pelos alunos, sendo avaliado no 

máximo em 10 (dez) pontos, dentro do 2º bimestre 2021/1, pela análise dos seguintes 

critérios: 

 

VI.1) Parte escrita/textual será avaliada no total de 8,5 pontos, sendo: 

a) Formatação de acordo com as normas da ABNT (1,0 ponto); 

b) Fundamentação teórica (4,5 pontos) 

c) Análise crítica e correlação com a respectiva área do conhecimento; (1,0 ponto) 

d) Adequação e atualidade das fontes bibliográficas utilizadas (1,0 ponto) 

e) Adequação do resumo expandido com o grupo de estudo indicado pelos alunos 

(1,0 ponto) 

 

VII.2) Apresentação oral do resumo expandido será avaliado no total de 1,5 

ponto, sendo: 

a) Exposição clara do conteúdo do resumo (1,0 ponto) 

b) Comportamento respeitoso e condizente com o momento (0,5 ponto) 
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VII –  DA PUBLICAÇÃO DOS RESUMOS EXPANDIDOS 

Os resumos expandidos avaliados, quanto a parte escrita, com nota igual ou superior a 

6,5 pontos, serão publicados nos Anais da Unifucamp, que serão devidamente 

identificados pelo International Standard Serial Number – ISSN, com os professores do 

grupo de estudo correspondente como coautores.  

 

VII.1) Após a avaliação final do professores, caso a nota atribuída na parte escrita 

seja inferior a 6,5 pontos e o aluno faça as correções apontadas pelo professor, 

com envio posterior, até a data de 05/06/2021 os resumos poderão ser publicados. 

 

VII.2) A partir do momento da submissão dos resumos expandidos, estes são 

cedidos pelos autores, sem custo, ao I Seminário Virtual: “O Direito e a sua 

interdisciplinaridade”, que poderá publicá-los com a devida menção aos 

respectivos autores e ao evento em qualquer meio de comunicação. 

 

VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

O corpo docente e a instituição não se responsabilizará por eventuais falhas de 

tecnologia decorrentes de conexões com a internet ou congestionamentos de dados 

ocasionados por número de acessos simultâneos nos últimos dias válidos para o envio 

dos resumos, bem como por dificuldades em envio de documentos e apresentação oral. 

 

Monte Carmelo, 05 de março de 2021. 

 

                                                   

                                                    
Prof. Mardeli Maria da Mata 

Coordenadora do Curso de Direito 

Centro Universitário Mário Palmério - UNIFUCAMP 
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO E INDICAÇÃO DO RESUMO 

EXPANDIDO 
(o/a aluno deverá se inscrever através do envio até o dia 12/03/2021 do formulário “I 

Seminário Virtual: O Direito e sua interdisciplinaridade” disponível em: 

https://docs.google.com/forms/d/1-OyvAb8s8U3KE2P2bC-

IGBE1P6MhmEnHKvw9Us27pbI/edit prestando as informações abaixo: 

 

 

Tema: _________________________________________________________________ 

 

 

Grupo de estudo vinculado ao tema escolhido: _________________________________ 

 

 

Autor/Autores:  

Aluno(a): ___________________________________________ Período: _____  

 

Aluno(a): ___________________________________________ Período: _____ 

 

Aluno(a): ___________________________________________ Período: _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1-OyvAb8s8U3KE2P2bC-IGBE1P6MhmEnHKvw9Us27pbI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-OyvAb8s8U3KE2P2bC-IGBE1P6MhmEnHKvw9Us27pbI/edit
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ANEXO II – DAS NORMAS DE APRESENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO 

RESUMO EXPANDIDO 

 

 

1. O resumo expandido deve conter: Título, Autores, Resumo, Palavras-chave, 

Introdução, Metodologia, Resultados e Discussão, Conclusões, e Referências. Esses 

itens devem aparecer em negrito. 

 

2. Número de páginas: no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) páginas, incluindo 

texto, tabelas e/ou figuras. 

 

3. Formatação: página A4, margens superior e esquerda 3,0 cm; margens inferior e 

direita 2,0 cm. Fonte Time New Roman, tamanho 12 (exceto no título) e justificado. O 

espaçamento entre as linhas deverá ser simples. 

 

4. As referências bibliográficas devem seguir as normas vigentes da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 

 

5. Não são aceitas citações de trabalhos retiradas de Resumos e Abstracts, publicações 

no prelo e comunicação pessoal. 

 

6. A nomenclatura científica deve ser citada segundo os critérios estabelecidos nos 

Códigos Internacionais em cada área. Unidades e medidas devem seguir o Sistema 

Internacional. 

 

7. Estrutura do texto: O texto deverá iniciar com o TÍTULO do trabalho em letras 

maiúsculas, utilizando fonte Time New Roman, tamanho 14, em negrito, centralizado 

com no máximo 20 palavras. 

 

7.1. Dois espaços abaixo do Título devem aparecer os nomes completos dos autores, em 

fonte Time New Roman, corpo 12, a direita. Somente as primeiras letras devem ser em 

maiúsculo. Fazer chamada com número arábico sobrescrito para cada instituição. As 

informações: endereço institucional o eletrônico (e-mail) devem aparecer para apenas 

um autor. 

 

7.2. Resumo: deve ter no máximo 250 (duzentas e cinquenta) palavras e apresentar a 

justificativa, objetivos, métodos, resultados e conclusões do trabalho. Deverá ser 

iniciado imediatamente abaixo da palavra Resumo. Não deve conter referências 

bibliográficas e ser apresentado com parágrafo único.  

 

7.3. Palavras-chave: Logo após o resumo. Três palavras em português relacionadas ao 

tema do trabalho, separadas por “ponto e vírgula” e que não devem estar presentes no 

TÍTULO. 

 

7.4. Introdução: Justificar o problema estudado de forma clara, utilizando-se revisão de 

literatura. O último parágrafo deve conter os objetivos do trabalho realizado. 
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7.5. Metodologia: deve ser concisa e clara, de modo que o leitor entenda e possa 

reproduzir os procedimentos utilizados. 

 

7.6. Resultados e Discussão: deve conter os dados obtidos, até o momento, podendo ser 

apresentados, também, na forma de tabelas e/ou figuras. A discussão dos resultados 

deve estar baseada e comparada com a doutrina utilizada no trabalho de pesquisa, 

indicando sua relevância, vantagens e possíveis limitações. 

 

7.7. As tabelas e/ou figuras: devem ser inseridas no texto e numeradas com algarismos 

arábicos. Nas Tabelas (sem negrito), o título deve ficar acima e nas Figuras (sem 

negrito), o título deve ficar abaixo. É recomendável evitar a apresentação dos mesmos 

dados na forma de Figuras e Tabelas. 

 

7.8. Conclusão: deve ser escrita com o verbo no presente do indicativo, em frases curtas, 

com base nos objetivos e resultados do resumo expandido, sem comentários adicionais 

que não tenham sido tratados no texto. 

 

7.9. Na seção “Referências Bibliográficas” a ordem dos itens em cada referência deve 

obedecer às normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

 

 

Fonte: https://www.unifucamp.edu.br/anais-da-fucamp/normas-para-publicacao/ 


