
 

II SEMINÁRIO DE CIÊNCIAS CRIMINAIS 

EDITAL SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

A Coordenadora do Curso de Direito do Centro Universitário Maurício de Nassau 

(UNINASSAU), unidade Graças, no uso de suas atribuições e de acordo com o disposto 

no regulamento do curso, torna pública a realização do II Seminário de Ciências 

Criminais, com a temática: “SEGURANÇA PÚBLICA E VIOLÊNCIA SOCIAL”, 

bem como, convoca todo corpo docente e discente para apresentação de trabalhos 

vinculados ou correlatos à temática em questão. 

 

I . DO OBJETO 

Constitui objeto do presente edital a seleção para oportunizar às/os docentes e discentes 

espaço para apresentação oral de trabalhos sobre o tema central e temas correlatos, bem 

como debater suas pesquisas com membras/os da academia e, caso presentes, do Poder 

Judiciário, do Ministério Público, advocacia pública e privada e corpo docente, os quais 

apresentarão os enfoques mais atuais sobre a matéria na práxis cotidiana. 

 

II. PROCEDIMENTOS E PRAZOS PARA ENVIO DO PÔSTER 

2.1 Serão aceitos para submissão trabalhos inéditos, em forma pôster científico, desde 

que se enquadrem aos eixos temáticos do evento; 

 

2.2 Os pôsteres assinados serão de responsabilidade exclusiva de suas/seus autoras/es, 

não refletindo, necessariamente, a opinião das/os organizadoras/es do Congresso. 

 

2.3 A submissão do pôster será realizada no e-mail do simpósio: 

uninassau.simposio@gmail.com, de acordo com a área de conhecimento do simpósio; 

2.4 O prazo final para submissão do pôster será 08/05/2020 (sexta-feira) até as 

23h59min; 

 

III. NO CORPO DO PÔSTER: 

a) Introdução; 

b) Problema de pesquisa; 

c) Objetivo; 

d) Método; 



 

e) Resultados alcançados; 

f) Considerações Finais 

g) Referências utilizadas. 

 

Importante: O número total será de 1000 palavras. 

 

IV. DAS/OS AUTORAS/ES.  

4.1 Serão admitidos pôsteres com no máximo 02 (duas/dois) autoras/es. 

 

V. DO JULGAMENTO DOS TRABALHOS 

 

A seleção dos trabalhos aptos a serem apresentados será realizada pela Comissão 

Julgadora da II Simpósio de Ciências Criminais, composta pelos docentes: 

 

Maria Amélia Calado - Coordenadora do Curso de Direito UNINASSAU GRAÇAS; 

Katiene Gouveia de Santana - Coordenadora Adjunta do Curso de Direito 

UNINASSAU GRAÇAS; 

Glebson Weslley Bezerra da Silva – Coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas 

UNINASSAU GRAÇAS; 

Laura Mirella de Morais – Professora do curso de Direito UNINASSAU Graças; 

 

VII. APRESENTAÇÃO ORAL DOS PÔSTERES 

Os pôsteres aprovados deverão ser apresentados oralmente no dia 12 de maio de 2020 às 

13:00 horas.  

VIII – CASOS OMISSOS 

Casos omissos neste Edital serão devidamente analisados e resolvidos pela Comissão 

Científica do evento. 

 

 

MARIA AMÉLIA CALADO 

Coordenadora do Curso de Direito 

UNINASSAU GRAÇAS 


