
 

 

NORMAS PARA INSCRIÇÃO, SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

 

1 DAS INSCRIÇÕES DE TRABALHOS: 

 

1.1 Os trabalhos submetidos à 12ª Jornada de Pesquisa e 11ª Jornada de Extensão do Curso de 

Direito da Faculdade Metodista Centenário – FMC, deverão ser enviados por e-mail, para 

avaliação da Comissão Científica do evento, obedecendo ao modelo (template) e as regras 

de submissão. Os trabalhos que não estiverem adequados ao modelo disponibilizado, bem 

como, em discordância com as regras de submissão, não serão avaliados. 

 

1.2 Os trabalhos não precisam ser inéditos, porém, devem obedecer às regras previstas 

neste edital. 

 

1.3 As inscrições dos trabalhos científicos serão realizadas mediante envio para o e-mail 

(jornadadireito@centenario.metodista.br), no prazo de 18 de outubro de 2021 até às 

23h:59min do dia 12 de novembro de 2021. 

 

2 DA AUTORIA DOS TRABALHOS: 

 

2.1 Os trabalhos poderão ser individuais ou em colaboração, contando com no máximo três 

autores por trabalho, mais um Professor Orientador (facultativo). Cada autor, poderá 

submeter, no máximo até 3 (três) trabalhos, desde que, para Grupos de Trabalhos (GTs) 

diferentes. A submissão para um mesmo GT, gerará a sua desclassificação imediata.  

2.2 Poderão submeter trabalhos alunos de cursos de graduação ou graduados, bem como, 

especialistas, mestres ou mestrandos, doutores ou doutorandos, além de docentes. 

2.3 Professores orientadores, poderão assinar em co-autoria com o(s) aluno(s), sem limitação 

no número de trabalhos orientados. 

 

3 DA FORMATAÇÃO E ENVIO DOS TRABALHOS: 

 

3.1  Está sendo fornecido um modelo (template) em arquivo .doc que deve ser utilizado para 

obter a formatação indicada para submissão dos trabalhos. 

3.2  Os trabalhos deverão ser escritos no formato de RESUMO EXPANDIDO, contendo no 

mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) páginas com as referências. 

3.3 Devem conter: Título; Autores (identificar Autor, Co-autores, Orientador); Introdução; 

Metodologia; Desenvolvimento; Resultados e Conclusões; e Referências. 

3.4 O texto deve ser escrito e enviado no formato Pdf (folha A4, posição vertical, fonte: Times 

New Roman Corpo: 12, alinhamento: justificado, sem separação de sílabas, entre linhas: 

espaçamento 1,5 cm; parágrafo: 1,5 cm, margem: superior e esquerda: 3 cm; inferior e 

direita: 2 cm. 

3.5 As citações e as referências devem obedecer as regras da ABNT. 

3.6 Os resumos devem ser enviados ao e-mail (jornadadireito@centenario.metodista.br) com 

indicação do Grupo de Trabalho. São eles: 

 

GT 1 - Direitos Humanos e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 

GT 2 - As Novas Mídias e os Direitos na Sociedade Informacional. 

GT 3 - Ciências Criminais, Processo Penal e Direitos Humanos. 

GT 4 – Direito Civil, Empresarial e Direito do Trabalho: inovações 

contemporâneas. 



 

 

GT 5 – Pesquisa e Extensão: relatos e trocas de experiências sobre estudos e 

práticas inclusivas e sustentáveis. 

 

4 DAS APRESENTAÇÕES DOS TRABALHOS: 

 

4.1 Os trabalhos aprovados terão sua apresentação no formato online, em seções com horários 

determinados e links divulgados próximo a data do evento. As apresentações ocorrerão nos 

dias 24 e 25 de novembro nos turnos da manhã. 

4.2 As dinâmicas das apresentações serão definidas no respectivo grupo, respeitando um 

período mínimo, de 10 minutos por trabalho. 

4.3 O número de trabalhos aceitos, corresponderá às condições máximas de apresentação por 

Grupos de Trabalhos (GTs). Os GTs são organizados pela comissão científica respeitando 

os eixos temáticos indicados. 

4.4 Haverá publicação dos resumos selecionados nos anais do evento que ficará condicionada 

a sua apresentação nos dias indicados, por pelo menos, um dos autores. Não será permitida 

apresentação por terceiros. 

4.5 O inscrito, ao enviar o resumo, está ciente que, se o trabalho for selecionado e apresentado, 

será publicado em anais, no formato online. 

4.6 Após a publicação dos trabalhos selecionados, os Autores/Co-autores e Professor 

Orientador deverão enviar para o e-mail oficial do evento, Termo de Autorização dos 

Direitos Autorais para publicação do material nos anais, até a data limite de 24 de 

novembro de 2021. Em caso de não envio do Termo por qualquer um dos integrantes acima 

listados, o resumo não será publicado nos anais. 

 

IMPORTANTE: os trabalhos serão inseridos nos anais, exatamente no formato de 

submissão ao evento, sem revisão editorial e gráfica. Após o encerramento das submissões, 

não será mais possível substituir o arquivo enviado. Assim, eventuais erros no arquivo, 

problemas de editoração, ou. de dados, são de inteira responsabilidade dos autores. 

 

5 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

5.1 O evento terá certificação de 20h no total. O recebimento de certificado de participação 

como ouvinte, será proporcional a presença nas atividades propostas (palestras e 

apresentações de trabalhos) desde que, comprovada por meio de controle de presença 

realizado pela Comissão Organizadora. 

5.2 Cada Autor/Co-autor e Professor Orientador, receberá certificado pela apresentação de 

trabalho, desde que, pelo menos um dos integrantes realize a apresentação do resumo, 

conforme comprovação por controle de presença realizado pela Comissão Organizadora e 

Banca de Defesa. 

5.3 Dúvidas podem ser encaminhadas para a comissão organizadora do evento através do e-

mail (jornadadireito@centenario.metodista.br). 

5.4 Outros procedimentos não previstos neste edital, serão definidos pela Comissão 

Organizadora do Evento. 

 

 


