I Mostra de trabalhos da II Semana Acadêmica de Direito
Faculdades João Paulo II
Chamada de trabalhos n. 3/2015

A Comissão Organizadora da II Semana Acadêmica de Direito das Faculdades
João Paulo II, torna pública a chamada de Trabalhos Científicos para a I Mostra de
Trabalhos da Semana Acadêmica de Direito, a ser realizada no dia 25 setembro de
2015, na Câmara de Vereadores de Passo Fundo, de acordo com as disposições do
presente edital.
Os trabalhos devem ser submetidos em formato de resumo expandido e
inseridos no eixo central de pesquisa da instituição: Direitos Humanos e Ética, sendo
que as linhas de pesquisa subdividem-se em:
a. Constitucionalismo e garantias;
b. Meio ambiente, inovação e sustentabilidade;
c. Direito e Inclusão Social.
Considerando as diretrizes nacionais para educação, haverá especial destaque
especial para os trabalhos que contemplem as temáticas: História e cultura afrobrasileira, africana e indígena; Sustentabilidade e educação ambiental; e Direitos
Humanos.
A relação de trabalhos aprovados será publicada no site da instituição. Os
trabalhos apresentados serão certificados como apresentação de trabalho científico.
Prazo: 23 de setembro de 2015
Submissão pelo e-mail: dlippstein@gmail.com
Normas para Formatação:











Arquivo .doc ou .docx;
Até 3 autores por trabalho; A apresentação será realizada apenas por 1 autor;
Resumo expandido. Possuir de 1 à 3 páginas.
Ser original e relevante;
Páginas em folha A4, posição vertical, margens de 3cm (superior e esquerda)
e de 2cm (inferior e direita)
Fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12
Alinhamento, justificado, sem separação de sílabas
Entrelinhas com espaçamento 1,5
Entradas de parágrafos de 1,25 cm
Citações em Sistema autor-data (notas de rodapé somente explicativas)

Passo Fundo, 17 de setembro de 2015.

TÍTULO DO TRABALHO
Subtítulo
Nome do(a) autor(a)1
Nome do co-autor(a)
Nome do co-autor(a)
O texto do trabalho científico deverá ser organizado em bloco único, não
organizado em tópicos ou subtítulos, com recuo de 1,25 para parágrafos,
espaçamento 1,5 e 0pt, fonte Times New Roman ou Arial, não são permitidas citações
diretas longas, apenas citações diretas de até 3 linhas e citações indiretas.
Deve-se realizar uma breve exposição sobre o TEMA, seguida do PROBLEMA
norteador da pesquisa, bem como descrição dos OBJETIVOS, JUSTIFICATIVA e
METODOLOGIA empregada.
Desenvolvimento do trabalho e argumentos teóricos.
Desfecho do artigo com a apresentação dos resultados obtidos a partir da
aplicação do método e do desenvolvimento da pesquisa, com uma resposta ao
problema apresentado.
Deverão constar na lista de referências as obras citadas de forma direta ou
indireta no texto, desde que indicadas no sistema autor/data. O trabalho deverá
totalizar no máximo 3 páginas.
NBR6023: Elaboração de referências
 Ordem alfabética;
 As referências são alinhadas somente à margem esquerda do texto; Fonte 12;
 Espaçamento simples para as referências;
Exemplos:
SANTILLI, Juliana. Patrimônio imaterial e direitos intelectuais coletivos. In:
MATHIAS, Fernando; NOVIUON, Henry de (Orgs.) As encruzilhadas da
modernidade: debate sobre a biodiversidade, tecnociência e cultura. São Paulo:
Instituto Socioambiental, 2006.
_____, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos. São Paulo: Peirópolis, 2005.
SANTOS, Boaventura de Souza; MENESES, Maria Paula G.; NUNES, João
Arriscado. Para ampliar o cânone da ciência: a diversidade epistemológica do
mundo. In: SANTOS, Boaventura de Souza. [org.]. Semear outras soluções: os
caminhos da biodiversidade e dos conhecimentos rivais. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2005.
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Currículo resumido.

