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DO PÔSTER 

 

1 Entende-se por pôster um recurso visual a partir do qual o pesquisador apresenta 

uma síntese das informações mais relevantes da pesquisa realizada ou em 

andamento. 

1.2 O Pôster selecionado para pontuação e possível apresentação oral deverá 

obedecer às seguintes orientações para produção: 

1.2.1 QUANTO AO FORMATO: 

Tamanho: 1,10m de altura x 90cm de largura; 

1.2.2 Forma de afixação: deverá ter um cordão na parte superior para que possa 

ficar pendurado em biombos ou varais. 

 

1.3. QUANTO A PONTUAÇÃO: 

1.3.1. A apresentação de pôster por aluno terá como pontuação a nota 2,0 que 

deverá ser acrescida na prova da 1ª unidade do Curso de Direito da Uninassau; 

1.3.2.  É importante registrar que a pontuação está condicionada a 

apresentação oral do pôster na III Mostra de Pôsteres do Curso de Direito 

na Uninassau que acontecerá nos dias 07 e 09 de Novembro de 2018. 

 

1.4. DA EXPOSIÇÃO E APRESENTAÇÃO ORAL  

1.4. 1 Os pôsteres aprovados deverão ser expostos e apresentados oralmente no 

dia e horário a ser estabelecido pela organização do evento, sendo o primeiro bloco 

no dia 07, o segundo bloco no dia 08 e o terceiro bloco no dia 09 de novembro de 

2018, em local reservado especialmente para este fim.  

1.4.2 A confecção, transporte, exposição, apresentação e retirada do pôster será de 

inteira responsabilidade do(s) autor(es). Cabendo a este(s), a fixação e retirada do 

pôster no respectivo dia previsto para o seu bloco de apresentação.  

1.4.3 Os autores dos pôsteres terão até 10 (dez) minutos, por pôster, para realizar 

cada uma das apresentações orais, não sendo possível fazer uso de recursos 

audiovisuais.  

1.4.4 As avaliações relativas a este item serão realizadas por dois avaliadores, em 

momentos distintos ou de forma simultânea, sendo necessárias duas apresentações 

por pôster.  

1.4.5 Somente será permitida a apresentação do pôster por seu(s) autor(es) e que 

estejam devidamente identificados com os seus crachás. 
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1.5. DOS AUTORES: 

1.5.1 Serão admitidos pôsteres com no máximo 02 (dois) autores. 

1.5.2. Estão aptos para apresentar o pôster dos alunos da disciplina de Direito 

Constitucional, Direito Administrativo, Direitos Humanos e Direito 

Tributário que estão entre o 2º ao 8º período do curso de Direito da 

Uninassau. 

 

2. QUANTO AO CONTEÚDO, DEVERÁ APRESENTAR: 

2.1 Título em destaque (maiúsculas); 

2.2 Nome dos autores (se for bolsista é necessário apresentar o nome da entidade 

financiadora) acompanhado da Instituição a que está vinculado; 

2.3 Local onde foi ou está sendo realizada a pesquisa; 

2.4 NO CORPO DO PÔSTER: 

a) Introdução; 

b) Problema de pesquisa; 

c) Objetivo; 

d) Método; 

e) Resultados alcançados; 

f) Referências utilizadas. 

 

Importante: O número total será de 1000 palavras, devendo seguir a 

estrutura disposta no Anexo I do presente edital. 

3.  DA AVALIAÇÃO 

Os critérios a serem avaliados serão: 1) O título do pôster corresponde ao conteúdo 

desenvolvido? 2) A temática abordada está de acordo com o tema central do 

trabalho? 3) O resumo está apresentado de forma estruturada? 4) O resumo 

contempla todos os itens obrigatórios previstos no Anexo I ? 5) A introdução 

estabelece uma contextualização da temática e apresenta o problema de pesquisa? 

6) O problema de pesquisa é coerente com os objetivos propostos? 7) A pesquisa 

responde aos objetivos propostos? 8) O método utilizado é adequado ao 

desenvolvimento da pesquisa? 9) Os resultados alcançados são apresentados de 

maneira clara, contribuindo com o avanço da ciência junto à temática? 10) O 

resumo, bem como as referências utilizadas estão de acordo com as normas da 
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ABNT? 11) As referências são atualizadas e contemplam a literatura a cerca da 

temática?  

4. DO PRÊMIO DE MELHOR PÔSTER 

4.1 Os autores dos 15 (quinze) melhores pôsteres que obtiverem a melhor nota 

global, considerando os critérios estabelecidos neste Edital, serão premiados com 

publicação do seu pôster em formato de resumo expandido no e-book do evento 

que será organizado pela Comissão Organizadora da III Mostra de Pôsteres do 

Curso de Direito da Uninassau. 

4.1.1 Em caso de empate, ganhará o autor que apresentar a maior média geral na 

apresentação oral. 

4.1.2 Persistindo o empate, será considerada a melhor nota no item “apresentação 

visual”. 

4.1.3 Se ainda assim permanecer o empate, ambos ganharão o prêmio. 

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1 Caso seja identificada antes durante ou após o evento a não observância das 

disposições contidas no presente edital, os pôsteres submetidos serão excluídos, 

inclusive da exposição e apresentação. 

5.2 A Comissão Organizadora da III Mostra de Pôsteres do Curso de Direito da 

Uninassau reserva-se o direito de dirimir discricionariamente as questões relativas 

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

omissões deste Edital. 

Recife, 24 de Agosto de 2018. 

________________________________________ 

Profa. Msc. Anna Priscylla Prado 

 

__________________________________________ 

Profa. Msc. Angelika Veríssimo 
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ANEXO I 

Ementas das Linhas de Pesquisa - Grupos de 

Trabalhos 

 

 

1-CONSTITUIÇÃO E DEMOCRACIA - Refletir sobe a Filosofia Política, Teoria 

Constitucional e Democracia; Instituições Jurídicas, Separação de Poderes; História 

Constitucional e Historiografia. O significado do constitucionalismo democrático em 

uma sociedade complexa e plural; como se pensar e realizar a igualdade em um 

contexto de distintas concepções de bem e, portanto, debater concepções de 

justiça. Quais são e como funcionam os instrumentos jurídicos para a defesa de 

direitos constitucionais; quais são os efeitos sistêmicos das decisões tomadas pelas 

diversas instituições no contexto social diante dos dilemas das democracias; ou 

mesmo como canalizar as instituições para a promoção de mecanismos de inclusão 

social e construção da cidadania, Instrumentos e ferramentas processuais 

constitucionais, bem como a função processual, com vistas à efetividade da justiça. 

Jurisdição no Estado Democrático de Direito. Aspectos teóricos e práticos advindos 

do sistema de processo constitucional. ADIN, ADC, ADPF, ADIO, ECI – Estado de 

Coisas Inconstitucional. Súmulas Vinculantes. Forças Armadas na Democracia. 

Profissionais de Segurança Pública em um Estado Democrático de Direito. 

2-ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - Refletir sobre os temas clássicos 

relacionados ao estudo destas temáticas sob abordagem crítica e reconstrutiva, que 

tenham por escopo revisitar e problematizar as bases e teóricas e dogmáticas 

destes campos do saber jurídico e social, tais como: Princípios da Administração 

Pública. Ato e processo administrativo. Organização Administrativa. Agentes 

Públicos. Contratação pública. Serviços públicos. Bens públicos. Interferência do 

estado na propriedade privada. Patrimônio e domínio público. Improbidade, 

moralidade administrativa e corrupção. Discricionariedade. Controle da 

Administração Pública. Administração Pública e Globalização. Gestão pública, entre 

outros. 

3-DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS - Refletir sobre: Os mecanismos de 

proteção e defesa de direitos e garantias fundamentais, notadamente as elencadas 

na Constituição da República de 1988. Discutir sobre as garantias de o cidadão 

exigir dos agentes públicos a proteção de seus direitos. Analisar o 

reconhecimento/existência de meios processuais adequados para garantir a defesa 

de direitos. Visa, ainda, refletir sobre as disposições declaratórias de poder sobre 

determinados bens e pessoas; princípios e normas que declaram a existência de 

direitos e interesses; o poder de realizar algo previsto por princípios ou pelo 
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ordenamento jurídico; as distinções teóricas e conceituais entre direitos e garantias 

fundamentais; globalização, direitos e garantias fundamentais. O Direito Privado na 

Constituição. 

4-DIREITOS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS – Refletir sobre: Estudos 

conceituais e/ou relatos de experiências no contexto brasileiro e/ ou internacional, 

que focalizem a concretização de direitos, mediante políticas públicas, com alicerces 

na Constituição da República e em documentos internacionais. Estudos de 

programas, projetos e atividades governamentais e suas interfaces com o Direito. A 

justicialidade das políticas públicas. Políticas públicas enquanto objeto do estudo do 

Direito. As responsabilidades compartilhadas ente setor público a sociedade, na 

propositura, execução e controle de políticas públicas. O protagonismo da 

sociedade no acompanhamento e avaliação de resultados de políticas públicas: 

desafios e perspectivas. Políticas públicas e orçamento. 

5-POLÍTICA JUDICIÁRIA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA - Refletir 

sobre: Sistema de justiça e especificamente o poder judiciário, ambos como objeto 

de política pública e sujeitos de atuação política. O Poder Judiciário na 

contemporaneidade, sua função e legitimidade, bem como seu papel como 

instituição política estatal. Governança, transparência, legitimidade e função do 

Judiciário são centrais deste grupo. Democratização da justiça; morosidade 

processual; atuação, metas e relatórios do Conselho Nacional de Justiça. Gestão 

judicial.  

6- TEORIA CONSTITUCIONAL - Investigar as diferentes matrizes de pensamento 

constitucional, e em especial refletir sobre os seguintes temas: Teoria da 

Constituição: conceitos, funções, história, tipos e evolução das Constituições. Teoria 

do Poder Constituinte. Princípios e normas constitucionais. Teoria dos Princípios. 

Filtragem Constitucional. Hermenêutica Constitucional. Mutação Constitucional. 

7- TRANSFORMAÇÕES NA ORDEM SOCIAL E ECONÔMICA E REGULAÇÃO - 

Refletir sobre as abordagens interdisciplinares com enfoque em análise jurídica da 

política econômica, teorias da regulação, competição, tributação e instituições de 

direito público e privado para conformação da reforma política; Direito, Regulação e 

Transformações na Ordem Econômica; Regulação Social e Políticas Públicas de 

Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação; Transformações no Direito Privado, 

Empresa, Mercado e Concorrência; saúde, meio ambiente, transportes, 

telecomunicações, energia elétrica, propriedade, sistema financeiro. 

8- BIODIREITO E DIREITOS DOS ANIMAIS - Refletir sobre: Bioética, biodireito 

e biossegurança. Conceito de vida: fundamentos legais e biológicos. Estudo crítico 

reflexivo dos direitos humanos fundamentais à vida e à saúde e suas repercussões 

sócio-jurídicas. Aspectos legais da Bioética. O paciente face à bioética e ao 

biodireito: Direitos e vulnerabilidade. Direito à imagem. Implantes e transplantes. 

Tanatologia, Eutanásia e Pena de Morte. Transexualidade. Comércio de tecidos e 

órgãos humanos Clonagem de seres vivos. Venda de óvulos e doação temporária 
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do útero. Doação voluntária e compulsória de órgãos. Direito dos animais. Novas 

formas de compreensão e proteção jurídica dos animais. 

 

9- GÊNERO, SEXUALIDADE E DIREITO - Refletir sobre as questões de gênero e 

sexualidade, eis que centrais nas ciências sociais, sociais aplicadas e humanas. 

Embora ainda recentes no campo do direito, estes estudos apresentam elementos, 

métodos e abordagens capazes de transpor os desafios da epistemologia tradicional 

problematizando desde os marcos legais e jurisprudenciais, passando pela crítica e 

revisão do conhecimento sobre o direito com ênfase em gênero e sexualidade. 

Neste sentido, este GT pretende investigar: as temáticas sobre gêneros, 

sexualidades e direito em diálogo com raça, classe e etnia; teorias e epistemologias 

feministas; identidades de gênero, teorias pós-identitárias e decoloniais; 

diferenças, diversidades e teorias de justiça; gêneros, sexualidades e relações de 

trabalho; violências e criminalização; movimentos sociais feministas e LGBT; 

representações e discursos; transexualidades, saúde e direito; gêneros, 

sexualidades e direito de família; corpo, nome e direitos da personalidade. 

10- DIREITOS SOCIAIS, SEGURIDADE E PREVIDÊNCIA SOCIAL – Refletir 

sobre: Aspectos teóricos e conceituais dos direitos sociais. Os direitos sociais na 

Constituição da República de 1988. Intervenção do estado na ordem social. Direitos 

sociais como garantia de condições materiais mínimas dos indivíduos para o pleno 

gozo dos seus Direitos. Discussão dos conteúdos e forma de exercício de direitos 

sociais, tais como educação, saúde, alimentação, lazer, segurança, previdência 

social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados entre 

outros. Prestações socioestatais que possibilitam melhores condições de vida aos 

vulneráveis e direitos que tendem a realizar a equalização de situações sociais 

desiguais. Seguridade Social enquanto conjunto integrado de ações de iniciativa 

dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à 

saúde, à previdência e à assistência social. Incidência dos impactos que as 

transformações laborais econômicas e financeiras sobre a Seguridade social e os 

desafios postos por esta realidade complexa. 

11- DIREITO, ARTE E LITERATURA - Refletir sobre a relação entre Direito e 

Arte, e em especial explorar os seguintes temas: Conhecimento jurídico e 

interdisciplinaridade. Narrativas literárias, narrativas artísticas e o Direito. 

Representações da justiça nas artes e na literatura. Direito e cinema. Direito e 

Seriado. Direito e literatura. Direito e artes plásticas. 

12- DIREITO URBANÍSTICO, CIDADE E ALTERIDADE - Refletir sobre: Análise 

crítica do direito urbanístico, seus princípios, instrumentos e relações com as 

demais disciplinas jurídicas. Exame dos principais instrumentos da política urbana, 

tais como o Plano Diretor dos Municípios e o Estatuto da Cidade, tendo como viés a 

gestão participativa da cidade, a política urbana na Constituição de 1988 e os 



CRISE DEMOCRÁTICA BRASILEIRA NOS 30 ANOS DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

III MOSTRA DE PÔSTERES DA UNINASSAU – DIAS 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018      Página 8 

 

diversos movimentos de reforma urbana. Função socioambiental da propriedade e 

da cidade. Política urbana e regulação urbanística no Brasil. 

 

13- DIREITOS HUMANOS, TRIBUTAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL: Refletir sobre: 

Histórico dos Direitos Humanos e suas Dimensões. Processo de Internacionalização 

dos Direitos Humanos. Tratados e Convenções Internacionais. Sistema Global e 

Sistemas Regionais de Proteção aos Direitos Humanos. Sistema Interamericano: 

processo e jurisdição. A Dignidade Humana e os Direitos. Humanos como processo. 

Universalismo e o Interculturalismo dos Direitos Humanos. Direitos Humanos e 

Constituição. Eficácia e Violação dos Direitos Humanos Instrumentos Judiciais e Não 

Judiciais de Defesa dos Direitos Humanos. Controle de Convencionalidade. Princípios 

da Tributação. Tributação e isonomia: a questão da capacidade contributiva. Tributação e 

cidadania. As Imunidades Tributárias. O papel da Justiça Distributiva e da tributação. 

Tributação como mecanismo de implementação de políticas públicas de concretização dos 

direitos humanos fundamentais. A questão dos Refugiados no Brasil e o seu impacto nos 

gastos públicos. Federalismo Fiscal e desequilíbrio.  
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ANEXO II 

Conteúdo a ser desenvolvido no pôster 

(material a ser exposto) 

 

TÍTULO DO TRABALHO 

AUTORES 

INSTITUIÇÃO 

LOCAL 

LINHA DE PESQUISA 

INTRODUÇÃO: Deverá conter uma contextualização a cerca do tema de pesquisa 

visando introduzir o conteúdo a ser abordado. 

PROBLEMA DE PESQUISA: Caracterizar o objeto de discussão, a questão não 

respondida a ser investigada. Introduz à justificativa ao objetivo do trabalho. 

OBJETIVO: Responder à que se propõe o trabalho em questão. 

MÉTODO: Quais são as estratégias e metodologias a serem adotadas para alcançar 

tais objetivos. 

RESULTADOS ALCANÇADOS: Apresentar a contribuição da pesquisa, com 

resultados frente aos objetivos dela. 

REFERÊNCIAS: Listar as referências citadas no texto de acordo com as normas da 

ABNT NBR 6023. 

 


