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1 APRESENTAÇÃO DO EVENTO 

 

A semana de iniciação científica do curso de Direito da Faculdade Maurício de Nassau 

tem como objetivo promover atividades de fomento à pesquisa científica e produção acadêmica, 

de forma a desenvolver nos alunos o interesse pelo estudo do Direito além dos conteúdos 

programáticos da grade curricular.  

A produção científica confere aos acadêmicos a oportunidade de trabalhar as 

problemáticas inerentes aos conteúdos estudados no decorrer do curso, em confronto com as 

bases filosófico-dogmáticas do Direito, bem como com as tensões sociais decorrentes da 

aplicação das normas no sistema jurídico nacional e no Direito comparado.  

Neste semestre, as atividades serão desenvolvidas através da produção, avaliação e 

posterior apresentação de resumos expandidos, viabilizando o debate sobre os temas propostos 

pelos participantes, com a participação de representantes dos corpos docente e discente da 

Faculdade Maurício de Nassau, campus Campina Grande – Palmeira.  

 

 

2 DOS RESUMOS EXPANDIDOS 

 

2.1 Os resumos expandidos deverão ser inéditos. 

2.1.1 Serão admitidos, entretanto, resumos apresentados em outros eventos 

acadêmicos, desde que não publicados em meio impresso ou virtual até a data da 

apresentação.  

2.2 Os resumos expandidos deverão obedecer às normas da ABNT, nos seguintes requisitos: 

2.2.1 O arquivo, em Word ou similar, deverá ser na língua portuguesa e possuir no 

mínimo 03 e no máximo 05 laudas em folha A4, posição vertical. 

2.2.2 Fonte “Times New Roman”; corpo 12; alinhamento justificado; sem separação 

de sílabas; entrelinhas com espaçamento 1,5; parágrafo de 1,5 cm; margem - superior 

e esquerda: 3 cm, inferior e direita: 2 cm. 

2.2.3 As citações (NBR 10520/2002) e as referências (NBR 6023/2002) devem 

obedecer estritamente às regras da ABNT. 

2.2.4 O sistema de chamada das referências das citações diretas ou indiretas deverá ser 

feito no modelo autor-data (NBR 10520/2002), sendo as notas de rodapé somente 

explicativas (NBR 6022/2003). 

2.2.5 Conforme a NBR 6024/2003, os títulos, subtítulos e sub-subtítulos devem ser 

alinhados à esquerda e conter um texto a eles relacionado, bem como constar 

numeração progressiva. 

2.2.6 A estrutura do resumo expandido deverá conter, sob pena de rejeição: 

2.2.6.1 Título; 

2.2.6.2 Resumo, com palavras chave (limitadas entre três a cinco); 

2.2.6.3 Introdução, desenvolvimento (subdividido em tópicos, a juízo do autor) 

e considerações finais;  
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2.2.6.4 Referências. 

 

3 DOS AUTORES  

 

3.1 Serão admitidos resumos expandidos com no máximo 03 (três) autores. 

3.2 O autor que efetuar a submissão do artigo é o responsável exclusivo por incluir o nome dos 

demais autores, bem como a definição da ordem de apresentação dos nomes. 

3.3 Após a submissão do artigo não serão aceitas inclusões de autores e a alteração da ordem 

dos nomes. 

 

4 DA SUBMISSÃO  

 

4.1 Os resumos expandidos serão recebidos no período de 15 a 19 de maio de 2017, através do 

endereço de e-mail: comciencia@gmail.com. 

4.2 Na mensagem que encaminha o arquivo deverá constar: 

4.2.1 No campo “assunto” da mensagem, o texto “Resumo Expandido”, seguido do 

nome do autor principal. 

4.2.2 No corpo do texto, as seguintes informações, na ordem abaixo: 

4.2.2.1 Título do resumo 

4.2.2.2 Nome completo, número de matrícula e turma de cada um dos autores, 

iniciando pelo autor principal 

4.2.2.3 Área do Direito a qual o resumo se refere. 

4.3 Cada autor poderá submeter no máximo 02 (dois) resumos expandidos para apresentação 

no evento. 

4.4 Serão sumariamente excluídos da avaliação os resumos expendidos que apresentarem 

ocorrência de plágio, ainda que parcial ou decorrente de citação sem indicação de créditos aos 

autores.  

 

5 DA AVALIAÇÃO 

 

5.1 Todos os artigos submetidos serão avaliados por professores do curso de Direito da 

Faculdade Maurício de Nassau, Campus Campina Grande- Palmeira, cuja área de atuação 

guarde relação com a temática do Artigo. 

5.2 Os autores, cujos artigos tenham sido aprovados, serão através de lista de trabalhos 

aprovados divulgada no blog do curso de Direito, bem como afixada em local visível na 

Faculdade.  

5.3 Serão selecionados para apresentação até os 10 (dez) melhores resumos expendidos, para 

cada área temática estabelecida para a apresentação, dentre aqueles que alcançarem média 7,0 

(média das notas atribuídas na avaliação) em cada área. 

5.4 Aqueles que, atingindo média 7, receberem a mesma nota na última vaga de cada linha de 

pesquisa também serão classificados, independente do limite estabelecido no item anterior. 

5.5 As notas serão classificadas por critérios atendidos de 0 (zero) a 10 (dez). Os avaliadores 

analisarão os artigos com base nos itens abaixo: 

5.5.1 O título do artigo corresponde ao conteúdo desenvolvido? 

5.5.2 O artigo foi encaminhado à área correta? 

mailto:comciencia@gmail.com
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5.5.3 O resumo e as palavras-chave indicam os objetivos do artigo e a metodologia da 

pesquisa? 

5.5.4 A introdução apresenta o problema, temas centrais, objetivos, justificativa e 

métodos da pesquisa? 

5.5.5 O referencial teórico indicado está adequado para a resposta ao problema da 

pesquisa? 

5.5.6 As referências são atuais e abarcam a literatura relevante sobre o tema? 

5.5.7 A estrutura e a linguagem do artigo são claras e aptas para o alcance dos objetivos 

da pesquisa? 

5.5.8 A metodologia utilizada mostrou-se adequada para a resposta da problemática 

enfrentada pela pesquisa? 

5.5.9 A conclusão é adequada aos objetivos indicados na introdução? 

5.5.10 O artigo possui a forma exigida pelos padrões da ABNT? 

5.6 Se determinadas áreas contarem com grande número de artigos de alta qualidade, 

comprovada pelas avaliações, a organização poderá subdividir a área em grupos; da mesma 

forma, poderão ser reunidas as apresentações das áreas com baixa demanda. 

 

6 DA APRESENTAÇÃO NO GRUPO DE TRABALHO (GT)  

 

6.1 As apresentações dos resumos expendidos ocorrerão nos dias 24 e 25 de maio de 2017. A 

reunião inicial ocorrerá nas dependências da faculdade Maurício de Nassau, Campus Campina 

Grande, unidade Palmeira, na sala 320, às 14 horas do dia 24/05/2017. 

6.2 Os artigos somente poderão ser apresentados nas suas respectivas áreas de inscrição e 

pertinência. 

6.3 Somente os autores poderão apresentar o artigo, e estes terão até 10 minutos para fazê-lo. 

6.4 Em caso de mais de um autor, será suficiente a presença de apenas um deles no momento 

da apresentação. 

6.5 A ordem de apresentação dos Artigos dentro das áreas será definida a critério dos seus 
respectivos coordenadores. Caberá aos autores se organizarem para participarem integralmente 

das apresentações de suas respectivas áreas, e não apenas durante o momento de sua 

apresentação. 

6.6 O objetivo dos grupos de apresentação dos trabalhos é socializar, debater e produzir 

conhecimentos acerca do tema. Sendo assim, a participação dos autores não se limita à 

apresentação de seus resumos, sendo fundamental a presença e participação durante todo o 

funcionamento do Grupo de Trabalho. 

6.7 Poderá haver debate na sequência das apresentações, ao final de blocos ou término de todas 

as apresentações, cabendo aos Coordenadores dos grupos de trabalho definirem o formato. 

6.8 Não serão disponibilizados recursos audiovisuais (datashow, projetores etc.) para a 

apresentação dos resumos. 

 

7 DOS GRUPOS DE TRABALHO (GT)  

 

6.1 Os grupos de trabalho serão divididos entre as seguintes áreas do Direito: 

6.1.1 Direito Constitucional; 

6.1.2 Direito Civil; 
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6.1.3 Direito Processual Civil;  

6.1.4 Direito Penal;  

6.1.5 Direito Processual penal; 

6.1.6 Direito Tributário e Previdenciário; 

6.1.7 Direito Administrativo; 

6.1.8 Filosofia e Teoria do Direito; 

6.1.9 Direitos Humanos. 

6.2 As demais matérias jurídicas serão englobadas nos grupos com os quais guardarem relação 

mais estrita. 

6.3 Os grupos de trabalho poderão ser subdivididos ou reunidos, a critério da coordenação do 

evento, de acordo com o número de trabalhos disponíveis para apresentação. 

 

7 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

10.1 Caso seja identificada antes, durante ou após o evento a não observância das disposições 

contidas no presente edital, os resumos submetidos serão excluídos. 

10.2 A organização do evento não se responsabilizará por eventuais falhas de tecnologia 

decorrentes de conexões com a internet ou problemas técnicos para remessa dos trabalhos, de 

responsabilidade de seus autores 

10.3 A Comissão Organizadora reserva-se o direito de dirimir discricionariamente as questões 

relativas a eventuais divergências de interpretação ou aplicação, erros, redundâncias ou 

omissões deste Edital. 

 

 

Campina Grande, 03 de maio de 2017. 

 

 
_____________________________ 

Prof. Ranulfo Barbosa 
Coordenador de Direito 


