CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO

EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
4ª PROSA JURÍDICA
1. O Evento – 4ª PROSA JURÍDICA:
1.1. Data evento
25 e 26 de abril de 2019
1.2. Local
Auditório Germaryon Brito /CHRISFAPI
2. Objetivos do evento
A comissão científica da 4ª Prosa Jurídica visa estimular estudantes e professores da CHRISFAPI,
bem como de outras instituições e o público em geral, promovendo a difusão e estimulando o
debate a respeito das atividades científicas.
3. Público alvo
3.1. Pesquisadores das áreas de Direito e áreas afins da temática do evento, da CHISFAPI e de
outras instituições.
3.2. Estudantes de graduação e Pós-graduação das áreas de Direito e áreas afins da temática do
evento, da CHRISFAPI e de outras instituições.
4. Cronograma
4.1. Período de submissão dos resumos:
29/03 a 15/04/2019.
4.2. Pagamento do evento para encaminhamento do resumo à comissão examinadora: até
15/04/2019.
4.3. Divulgação dos resumos aprovados
19/04/2019.
4.4. Os trabalhos poderão ser submetidos no formato de resumo expandido, obedecendo às
normas de elaboração descritas abaixo
4.5. Os trabalhos serão apresentados no dia 26/04/2019 às 18:00 horas e a distribuição dos
horários das apresentações dos trabalhos aprovados (pôster) será disponibilizada

posteriormente no site e mural da faculdade, logo após a publicação da lista dos trabalhos
aprovados.
4.6. Os trabalhos selecionados e apresentados serão publicados na Revista Eletrônica Acervo
Científico.
4.7. A Comissão Técnica fará uma seleção de no máximo 06 (seis) trabalhos para apresentação
através de pôster.
5. Normas para submissão dos trabalhos
5.1. Informações gerais
5.1.2. Os resumos só poderão ser enviados até a data limite: 15/04/2019.
5.1.3. A submissão de trabalhos científicos será realizada, exclusivamente, na forma indicada
neste edital e somente participantes devidamente inscritos poderão submeter trabalhos à
Comissão da 4ª Prosa Jurídica do curso de Direito da CHRISFAPI.
5.1.4. Os trabalhos apresentados devem ser inéditos e não terem sido submetidos
anteriormente ou simultaneamente junto a outros eventos científicos. Os trabalhos deverão ser
escritos em português e atender às normas cultas do vernáculo, além das normas técnicas da
ABNT para a elaboração de trabalhos acadêmicos.
5.1.5. Não serão aceitos trabalhos que não atendam às exigências deste edital.
5.1.6. Não serão aceitos trabalhos enviados fora do prazo estabelecido neste edital.
5.1.7. Todos os autores terão direito a certificado, e todos deverão estar devidamente inscritos
na 4ª Prosa Jurídica do curso de Direito da CHRISFAPI, sob pena de indeferimento do trabalho.
5.1.8. A seleção dos trabalhos científicos inscritos será feita pela Comissão Editorial composta
por professores do Curso de Direito da CHRISFAPI, com expertise nas áreas de avaliação e
especialmente designados para essa atividade, sendo que os membros desse Comitê não
poderão concorrer à referida seleção.
5.1.9. Cada trabalho poderá constar, 1 (um) autor e no máximo, 04 (quatro) coautores, com
obrigatoriedade da disponibilização do contato do autor e coautores (e-mail e número de
telefone) para posterior contato, sendo que todos os autores terão direito a certificado, desde
que inscritos na 4ª Prosa Jurídica da CHRISFAPI.
5.1.10.
Os
trabalhos
científicos
devem
ser
encaminhados
ao
e-mail
prosajuridicachrisfapi@hotmail.com obedecendo às seguintes recomendações: os trabalhos
deverão estar digitados em Microsoft Word, em arquivos anexados ao e-mail, que deverá ter no
campo ‘assunto’ a expressão ‘trabalho científico’ seguido do nome da respectiva área (Direito
ou áreas afins) e a modalidade do trabalho submetido (pôster), conforme o seguinte modelo:
“TRABALHO CIENTÍFICO DIREITO-POSTER”.
5.1.11. Os trabalhos deverão ser encaminhados exclusivamente para o email
prosajuridicachrisfapi@hotmail.com, trabalhos enviados para email de professores ou outro
que não seja o indicado, serão excluídos.

5.1.12. O pesquisador responsável de cada resumo deverá assinar uma declaração, constante
no link https://acervomais.com.br/index.php/cientifico/libraryFiles/downloadPublic/22 com as
seguintes cláusulas: a) autorização e transferência de direitos de publicação do resumo; b)
declaração de originalidade de não ter publicado o resumo em nenhum outro evento.
5.1.13. Juntamente com o arquivo do resumo, e o texto completo, deverão ser encaminhados
ainda o comprovante de pagamento da inscrição de todos os autores do trabalho. O e-mail
prosajuridicachrisfapi@hotmail.com deverá conter 4 arquivos separados e nomeados da
seguinte forma:
a) Artigo Científico
b) Resumo estruturado
c) Declaração conforme o item 5.1.12.
d) Comprovante de pagamento.
e) Análise de plágio do resumo.
5.1.14. Os arquivos deverão ser nomeados respectivamente:
a) RESUMO-NOME DO AUTOR
b) DECLARAÇÃO
(link https://acervomais.com.br/index.php/cientifico/libraryFiles/downloadPublic/22)
c) COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TODOS OS AUTORES DO TRABALHO
d) PLÁGIO
5.1.15. O resumo do artigo deve ser digitado em papel A4, com formatação de margens superior
e esquerda (3 cm), inferior e direita (2 cm), na fonte Times New Roman tamanho 12 (exceto
quando utilizar citações recuadas, que devem usar tamanho 10), com entrelinhas de 1,5.
a) Título completo, em letras maiúsculas; Autores dispostos pela ordem de autoria (relacionar
nome completo, sem abreviaturas);
b) Titulação e vinculação acadêmica (indicar a instituição de ensino do autor e o seu período em
curso). Opcionalmente, deverão constar também em nota de rodapé as informações indicando
fontes de financiamento do trabalho submetido;
c) Corpo do resumo: deverá ter no máximo 1.000 palavras (resumo expandido) sem gráficos ou
figuras, e conter as seguintes seções: Introdução; Objetivo; Metodologia ou descrição da
experiência (contexto, principais etapas, expectativas de resultados); Resultados e Conclusões.

5.1.16. Os trabalhos científicos que envolvam seres humanos devem mostrar claramente os
procedimentos metodológicos seguidos e manifestar sua conformidade com as normas da
Resolução nº 510/2016 e Resolução N° 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.
5.1.17. O resumo do artigo deve acompanhar análise de percentagem de plágio, sendo
considerado até 1%, sendo verificado conteúdo de plágio de até 3%. Superior a esse valor, o
trabalho será excluído da lista de publicação.
5.1.18. Após a divulgação dos aprovados, o (s) autor (es) e coautor (es) selecionados deverá (ão)
providenciar o POSTER que deverá ser autoexplicativo em português e de acordo com as
seguintes características: dimensão-altura: 1,0 x largura: 0,70 m; conteúdo: Título do trabalho
em destaque, nome do (s) autor (es) e coator (es), texto (introdução, objetivo, metodologia,
referencial teórico ou resultados, conclusões) e bibliografia. Todas as informações deverão estar
formatados de acordo com o modelo em anexo a esse edital;
5.1.19. Os pôsteres que não estiverem no modelo indicado ou com dimensões diferentes das
acima indicadas pode não ter autorizada sua apresentação.
5.1.20. O autor ou um dos autores, no caso de coautoria, deverá ficar disponível junto ao seu
pôster durante os intervalos para explicação aos interessados.
5.1.21. A Comissão Científica irá analisar os pôsteres e questionar o apresentador. Portanto,
solicita-se que um dos autores esteja presente para a apresentação e certificação pela Comissão
na data indicada.
5.1.22. O pôster deverá ser retirado do local de exposição do evento após a conferência de
encerramento, caso contrário, a organização não se responsabiliza pelo pôster.
5.1.23. O prazo de exposição será de no máximo 10 min. Em caso de coautoria deverá ser
indicado, já no momento do envio do trabalho, o nome de quem será o apresentador, sendo
permitido apenas um apresentador.

Genyvana Criscya Garcia Carvalho
Coordenadora do Curso de Direito – CHRISFAPI

ANEXO 1 – MODELO DE POSTER

