
                            

 

       

 

          

 

A Diretoria Acadêmica e a Coordenação de Direito da UNINASSAU – 

Teresina-PI, no uso de suas atribuições, torna público, para a comunidade 

acadêmica, tanto interna quanto externa, que se encontram abertas as 

inscrições para apresentação de trabalhos – resultado de Pesquisa Científica 

ou de Trabalho de Conclusão de Curso em âmbito jurídico – na 

MOSTRAJUR, a ser realizada no dia 31 de janeiro de 2019, na Unidade 

Jóquei – Teresina-PI, com a finalidade de divulgar, valorizar e incentivar a 

pesquisa científica, assim como proporcionar espaço de debate entre os 

pesquisadores e a publicação das pesquisas realizadas, segundo as 

condições especificadas a seguir:  

 

1 INFORMAÇÕES GERAIS E OBJETIVOS DO EVENTO 

 

A UNINASSAU – Teresina-PI, nesta primeira edição do evento, tem o 

objetivo de consolidar e apresentar à comunidade as produções 

desenvolvidas em trabalhos acadêmicos que envolvem pesquisas jurídicas, 

fruto dos estudos no Curso de Direito desta IES e de outras instituições 

participantes. Desse modo, o evento tem como objetivo fomentar o interesse 

pela pesquisa, visando assegurar o contínuo desenvolvimento das 

capacidades acadêmicas de alunos, professores e pesquisadores.  

 

2 MODALIDADES DE TRABALHOS E EXPOSIÇÕES ACADÊMICAS 

 

Para participar da MOSTRAJUR, os interessados devem enviar o 

arquivo de seu trabalho para o endereço mostrajunassauthe@gmail.com, en- 
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tre os dias 17 a 23 de janeiro de 2019. Serão aceitos no evento resumos 

expandidos, desde que compatíveis com os grupos de trabalho propostos no 

evento. 

O assunto do e-mail deverá ser: “MOSTRAJUR”. O corpo do e-mail 

deverá conter as seguintes informações:  

a) Nome completo dos autores (se houver) – sendo permitido até três autores 

por trabalho;  

b) Título do trabalho;  

c) Instituição de procedência do autor ou sua profissão;  

d) Indicar o EIXO TEMÁTICO no qual se insere o trabalho:  

 

1. Jurisdição Constitucional e Democracia; 

2. O Direito Civil no Século XXI e as questões de gênero: 

interdisciplinaridade e inclusão;  

3. Direitos Fundamentais e inclusão social; 

4. Instrumentalização para intervenção e pesquisa em direitos da criança e 

do adolescente; 

5.  Transtornos de conduta, psicopatia e crime no direito brasileiro; 

6. Ciências Criminais, Processo Penal e Direitos Humanos: perspectivas, 

diálogos e embates;  

7. Administração Pública, Licitações e Corrupção; 

8. Direito Tributário na contemporaneidade; 

9. Métodos de solução consensual de conflitos: mediação e justiça 

restaurativa; 

10. Direitos Humanos e proteção multinível de direitos; 

11. Direito Ambiental e Bioética; 

 

 

 

http://sites.usp.br/pesquisaemdireito-fdrp/pagina-2/anais-1a-edicao-2016/eixos-tematicos-trabalhos-publicados/administracao-publica-licitacoes-e-corrupcao/


                            

 

 

 

 

2.1 Regras para submissão 

  

a) Cada autor poderá submeter apenas um resumo.  

b) Os trabalhos deverão abordar, obrigatoriamente, alguma área do Direito 

expressa no eito temático.  

c) No caso de aprovação pela comissão editorial do evento, o trabalho será 

publicado nos Anais da MOSTRAJUR.  

d) Ao enviar o arquivo para o endereço eletrônico acima declinado, o 

participante cede, gratuitamente, os direitos autorais sobre o material de sua 

autoria, para divulgação e publicação nos Anais da MOSTRAJUR, evento 

sem fins lucrativos, declarando, ainda, que é de sua exclusiva 

responsabilidade a produção do artigo enviado, ficando a organização do 

evento, bem como a UNINASSAU – Teresina-PI, isenta de responsabilidade e 

autorizando a divulgação e publicação do resumo expandido, por qualquer 

meio e em qualquer veículo de informação, incluindo a rede mundial de 

computadores. A presente cessão é gratuita e não implicará em qualquer 

pagamento, presente ou futuro, pelo uso do artigo. 

 

2.2 Do Resumo Expandido 

 

Os resumos enviados deverão respeitar as seguintes orientações:  

 

a) Adequação a um dos eixos de trabalho propostos pelo evento.  

b) O trabalho deve apresentar título, centralizado, em caixa alta e em 

negrito, com fonte Times New Roman; corpo 12 e contar o máximo com 250 

caracteres, considerados os espaços.  

c) Os resumos deverão ser apresentados sob a forma de texto corrido, 

parágrafo único, sem tabelas ou figuras ou fórmulas ou equações ou diagra- 



                            

 

 

 

 

mas. Deve conter o mínimo de 4.000 e o máximo de 9.000 caracteres, 

considerados os espaços, incluindo as referências.  

d) Os resumos deverão explicitar, em caráter informativo e sem enumeração 

de tópicos, os seguintes itens: tema geral e problema da pesquisa, objetivos 

geral e específicos, hipóteses, referencial teórico, metodologia utilizada, 

resultados e conclusões.  

e) Os resumos que tratam de pesquisas em andamento deverão apresentar 

os resultados até a etapa desenvolvida. 

f) A qualidade dos resultados e conclusões é critério de avaliação dos 

resumos. Assim, os resumos devem conter evidências de resultados que 

caracterizem a realização de uma pesquisa, ainda que em andamento.  

g) Abaixo do corpo do resumo o autor deverá apresentar de três a cinco 

palavras-chave que reflitam os principais temas abordados no trabalho. 

h) Os resumos devem apresentar, ao final do texto e das palavras-chave, de 

cinco a oito referências bibliográficas. 

i) Cada Resumo Expandido poderá ter até três autores.  

j) Estar em formato “.doc” ou “.docx”, compatível com Microsoft Word 

97/2000/XP/2003/2013;  

l) Margens superior e esquerda 3cm, inferior e direita 2cm;  

m) Texto em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre 

linhas 1,5, com um espaçamento acima ou abaixo do parágrafo, inclusive 

nos títulos;  

n) Notas de rodapé em fonte Times New Roman, tamanho 10, espaçamento 

entre linhas simples, sem espaçamento acima ou abaixo do parágrafo;  

o) Nome completo do(s) autor(es) abaixo do título, alinhado à direita da 

margem, com espaço (parágrafo) antes e depois.  

p) No caso de coautoria, os nomes dos autores deverão estar escritos em 

linhas diferentes, em ordem alfabética. 

 



                            

 

 

 

 

q) Titulação do autor e coautor (se houver) em nota de rodapé, com indicação 

da instituição de procedência ou sua profissão e-mail. 

 

2.3 Carga horária – atividade complementar 

 

Os autores que forem contemplados com a aprovação do resumo receberão 

declaração certificando carga horária de 30 horas como atividades 

complementares. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Questões não previstas neste edital serão resolvidas pela Comissão 

Organizadora e questionamentos adicionais deverão ser enviados para o e-

mail mostrajunassauthe@gmail.com 

 

 

Teresina 15 de janeiro de 2018 

 

 

 

Comissão Organizadora 

MOSTRAJUR 


