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EDITAL - 55/2017 
FACULDADE MARINGÁ 

 
EDITAL DE CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS E RESUMOS 
EXPANDIDOS NO XIX SIMPÓSIO JURÍDICO DA FACULDADE MARINGÁ 

 
A Comissão Científica do XIX Simpósio Jurídico da 
Faculdade Maringá torna pública a abertura de prazo 
para submissão de Trabalhos Científicos em duas 
modalidades que serão de:  

 

a) Capítulo de Livro 

b) Resumo expandido  
 

1- Os acadêmicos do Curso de Direito da Faculdade Maringá, 
devidamente matriculados, em co-autoria com professores vinculados a grade 
do curso de Direito da Instituição, poderão submeter até no máximo 02 artigos 
científicos, na modalidade capítulo de livro, e, em número ilimitado, na 
modalidade resumo expandido, para a Coordenação Científica do evento;  

2- A publicação dos Trabalhos Científicos estará condicionada à 
avaliação da Comissão Científica do evento, que fará a análise final 
escolhendo os artigos que preencham os requisitos de qualidade e demais 
normas previstas neste edital bem como sejam protocolados no prazo previsto; 

3- Não serão aceitos trabalhos já publicados ou que estejam em 
desacordo com as normas do evento; 

4- Os trabalhos na modalidade capítulo de livro deverão ser 

encaminhados até 5 de setembro de 2017, em formato Word, para a 

Comissão Científica do Evento, no endereço 
actiorevistaestudosjuridicos@gmail.com e, também, mediante requerimento 
acompanhado da versão impressa do artigo científico, devidamente 
protocolado na Secretaria da Faculdade;  

5- Os trabalhos científicos na modalidade capítulo de livro deverão, 
obrigatoriamente, estar relacionados a temas relevantes na área do Direito, 
bem como ser apresentados na forma de Comunicação Oral conforme edital a 
ser publicado; 

6- Os trabalhos na modalidade resumo expandido deverão 

ser encaminhados até 03 de outubro de 2017, em formato Word e no 

formato disponibilizado no site da Instituição, para a Comissão Científica do 
Evento, no endereço actiorevistaestudosjuridicos@gmail.com e apresentados 
na forma de Banners durante o evento; 

7- Além da exposição dos banners os autores dos resumos 
expandidos deverão apresentar o trabalho na forma oral à banca de 
professores constituída para pontuar os trabalhos, sendo que os 5 (cinco) 
trabalhos com maiores avaliações serão homenageados com menção honrosa; 

8- Ao enviar o Trabalho Científico, o autor cujo texto for selecionado 
renuncia a seus direitos autorais patrimoniais, especificamente no que se refere 
à publicação em meio impresso ou divulgação do seu conteúdo pela internet; 
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9- O(s) autor(es) que submeter (em) o mesmo trabalho (com o 
mesmo título e conteúdo) a mais de uma modalidade terão ambos os trabalhos 
excluídos da possibilidade de análise pelos avaliadores; 

10- Para a apresentação oral dos trabalhos, será permitida somente a 
apresentação pelo(s) autor(es), não serão aceitas apresentações orais por 
terceiros. Em caso de co-autoria, far-se-á suficiente a presença de pelo menos 
um dos autores na exposição oral; 

11- A duração das exposições dos trabalhos aprovados para 
apresentação na modalidade de Capítulo de Livro é de 10 min., podendo haver 
debate na sequência das apresentações. 

 
I – DAS NORMAS PARA CAPÍTULO DE LIVRO: 
 

1. Os Capítulos de Livros deverão ser apresentados em arquivo do Word, 
com no mínimo 13 e máximo 20 páginas; 

2. Página deverá ser configurada em A4, com margens superior, inferior e 
direita, 2 cm; margens esquerda, 3 cm; 

3. Texto: Justificado, Fonte Times New Roman, corpo 12 e espaço 
entrelinhas 1,5, recuo inicial de parágrafo 1,25 cm; 

4. Título e subtítulo: caixa alta, negrito, recuado à esquerda, numerados 
na sequência, corpo 12; 

5. Autoria (máximo três autores): à direita, com nome completo; 
qualificação em nota de rodapé; 

6. Resumo e abstract: máximo 250 caracteres com espaço, contendo 
objetivo, metodologia e resultados; justificado, espaço simples, corpo 11; 

7. Palavras-chave/Keywords: no máximo 5 (cinco) e separadas por ponto; 
8. Os artigos deverão conter: introdução, desenvolvimento (distribuídos 

em itens e subitens), conclusão e referências;  
9. Citação direta com até três linhas: inserida no parágrafo, entre aspas; 
10. Citação direta com mais de três linhas: com recuo de 4 cm, parágrafo 

separado,corpo 11, espaço simples de entrelinhas; 
11. Citação de fonte por meio de nota de rodapé: corpo 10, digitadas 

dentro das margens, recuadas à esquerda e com espaço simples de 
entrelinhas; 

12. Referências: obrigatória ao final do texto, em ordem alfabética, corpo 
12, Fonte Times New Roman, espaço simples entrelinhas; 

13. Número de páginas: à direita, no início da página. 
 
II. NORMAS ESPECÍFICAS PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO 

EXPANDIDO  

Somente serão aceitos os RESUMOS EXPANDIDOS que atenderem aos 
seguintes requisitos: 
 

a) Máximo de 2 autores e 1 orientador; 
b) Digitados em editor de texto do WORD; 
c) De acordo com as normas de elaboração e formatação a seguir 

especificadas: 
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1. O resumo expandido deve ser redigido na plataforma 

disponibilizada pela Faculdade, podendo conter figuras, desde que seja 

respeitada a configuração padrão da Faculdade; 

2. A seleção do resumo expandido será feita pela Comissão 

Científica do evento, com tema e autores, até o dia 31 de setembro de 2016;  

3. Para submeter trabalhos ao evento é necessário realizar a 

inscrição para o mesmo;  

 

4. ESTRUTURA DO PAINEL 
 
a) Título (Caixa alta, Arial 12, Negritado, Centralizado); 
b) Autores (máximo três, recuado à direita, sem negrito, Arial 12, 

seguindo ordem de titulação, caso tenha a mesma titulação ordem alfabética, e 
o nome da instituição em caixa alta e entre parênteses) 

c) Resumo (Máximo 500 palavras, Arial 12, sem negrito, 
alinhamento justificado, espaçamento simples); 

d) Palavras-Chave (No máximo três, separadas por pontos); 
e) Introdução: (Máximo 200 palavras, Arial 12, sem negrito, 

alinhamento justificado, espaçamento simples); 
f) Materiais e Métodos: (Máximo 200 palavras, Arial 12, sem 

negrito, alinhamento justificado, espaçamento simples); 
g) Resultados Alcançadose Discussão: (Máximo 200 palavras, 

Arial 12, sem negrito, alinhamento justificado, espaçamento simples); 
h) Conclusão: (Máximo 200 palavras, Arial 12, sem negrito, 

alinhamento justificado, espaçamento simples); 
i) Referências: (Mínimo 3 máximo 5, de acordo com a norma da ABNT 

6023). 
 

5. ESTRUTURA DO PAINEL IMPRESSO 
 

a) O painel deverá ser autoexplicativo, obedecendo à dimensão de 0,90m 

largura por 1,20m de altura e deverá conter barbante nas laterais superiores 

para amarração. 

b) O tamanho da fonte deverá permitir sua leitura a dois metros de 

distância. 

c) Utilize todos os recursos disponíveis para que seu painel desperte o 

interesse dos participantes. Organize as informações de forma que as ideias de 

seu trabalho sejam facilmente apreendidas. Use o mínimo de texto e o máximo 

de figuras, tabelas, quadros e ilustrações. 
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6.  MODELO DO PAINEL 

 

TÍTULO TÍTULOTÍTULOTÍTULOTÍTULOTÍTULOTÍTULO 
 

Dr. Autor ........... (INSTITUIÇÃO) 
Me. Autor .... (INSTITUIÇÃO) 

Autor ... (INSTITUIÇÃO) 
 

RESUMO:Resumoesumoresumoresumoresumoresumoresumoresumoresumor
esumoresumoresumoresumoresumoresumoresumoresumoresumoresumoresu
moresumoresumoresumoresumoresumoresumoresumoresumoresumoresumor
esumoresumoresumoresumoresumoresumoresumoresumoresumoresumoresu
moresumoresumoresumoresumoresumoresumoresumoresumoresumoresumor
esumoresumoresumoresumoresumoresumoresumoresumoresumoresumoresu
moresumoresumoresumoresumoresumoresumoresumoresumoresumoresumor
esumoresumoresumoresumoresumoresumoresumoresumoresumo. 
 
PALAVRAS-CHAVE:Palavra 1.Palavra 2.Palavra 3. 
 
INTRODUÇÃO: Problema da pesquisa problema da pesquisa problema da 
pesquisa problema da pesquisa problema da pesquisa problema da pesquisa 
problema da pesquisa problema da pesquisa problema da pesquisa problema 
da pesquisa problema da pesquisa problema da pesquisa problema da 
pesquisa problema da pesquisa problema da pesquisa problema da pesquisa 
problema da pesquisa problema da pesquisa problema da pesquisa problema 
da pesquisa. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS:Materiais e métodos Materiais e métodos Materiais 
e métodos Materiais e métodos Materiais e métodos Materiais e 
métodosMateriais e métodos Materiais e métodos  Materiais e métodos 
Materiais e métodos Materiais e métodos Materiais e métodos Materiais e 
métodos. 
 
RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÃO: Resultados alcançados e 
discussão. Resultados alcançados e discussãoResultados alcançados e 
discussão Resultados alcançados e discussão Resultados alcançados e 
discussãoResultados alcançados e discussãoResultados alcançados e 
discussão Resultados alcançados e discussão Resultados alcançados e 
discussão Resultados alcançados e discussão. 
 
CONCLUSÃO: 
ConclusãoConclusãoConclusãoConclusãoConclusãoConclusãoConclusãoConc
lusãoConclusãoConclusãoConclusãoConclusãoConclusãoConclusãoConclusã
oConclusãoConclusãoConclusãoConclusãoConclusãoConclusãoConclusãoCo
nclusãoConclusãoConclusãoConclusãoConclusãoConclusãoConclusãoConclus
ãoConclusãoConclusãoConclusãoConclusão. 
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SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo. Cidade: Editora, 2017. 
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Maringá, 28 de julho de 2017. 
 
 

Profª Ma. Taís Zanini de Sá Duarte Nunes 
Comissão Científica do XIX Simpósio Jurídico  

 


