
 

 

CHAMADA DE TRABALHOS 

VII SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FACULDADE DE DIREITO DA 

UNIVERSIDADE DE RIO VERDE  

 

 

A Faculdade de Direito da Universidade  de  Rio  Verde realizará  o VII Simpósio de Iniciação 

Científica da Faculdade de Direito (VII SICFAD) nos dias 28 e 29 de novembro de 2017, no Campus 

Universitário na Fazenda Fontes do Saber, Rio Verde - Goiás.  

O evento espera contar com a participação de todos os alunos engajados em atividades de 

pesquisa na Faculdade de Direito da UniRV e de outras Instituições. 

 

DAS INSCRIÇÕES E DA SELEÇÃO DOS TRABALHOS DE PESQUISA 

  

 Os trabalhos consistirão em resumos expandidos de pesquisa. 

 O período de inscrições com o envio dos trabalhos é de 16 de outubro a 10 de novembro de 

2017. 

 O formulário de inscrição encontra-se no Anexo II da presente chamada. Deverá ser 

preenchido, assinado, digitalizado e enviado, juntamente com o resumo expandido de pesquisa, 

para o e-mail: estefanialino@msn.com 

 Somente serão aceitos trabalhos científicos em que um aluno de graduação seja o primeiro 

autor. 

 Para participar do evento como autor o acadêmico deverá estar matriculado a partir do 2º 

período no Curso de Direito. 

 Cada aluno autor poderá inscrever apenas um trabalho como autor principal. Caso o aluno 

participe em mais de um trabalho, a sua participação será de aluno autor no primeiro trabalho e 

colaborador nos demais. Para cada resumo será feita uma inscrição. 

 Cada orientador deverá efetuar a validação da Ficha de Inscrição do seu orientado, que inclui a 

anexação do resumo expandido de pesquisa. Necessariamente, o orientador deverá observar se 

o trabalho está de acordo com as normas do VII SICFAD e se o teor do mesmo está escrito de 

forma adequada. 
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 Ao inscrever seu trabalho, o autor estará, automaticamente, autorizando a Universidade de Rio 

Verde a utilizar a obra de sua autoria, em publicação impressa, internet ou em qualquer outra 

mídia. 

 O VII SICFAD contará com palestras abertas para a comunidade acadêmica da UniRV e de 

outras instituições, cujas inscrições serão efetuadas no Núcleo de Atividades Complementares - 

NACE, gratuitamente, no período de 16 a 27 de novembro de 2017. As vagas serão limitadas. 

 Os resumos submetidos serão avaliados de forma anônima por uma comissão de avaliadores, 

com titulação mínima de mestre, indicados e aprovados pela Direção do Curso de Direito. Os 

trabalhos serão expostos por meio de apresentação oral, desde que sejam aceitos pela Comissão 

Avaliadora. 

 Os parâmetros observados para aceitação dos resumos de pesquisa serão:  

 

a) Originalidade;  

b) Redação e ortografia adequada; 

c) Adequação às normas para inscrição de trabalhos.  

d) Serão automaticamente excluídos os trabalhos que não obedecerem às  normas  de 

formatação previamente estabelecidas. Os autores que tiverem seus trabalhos aceitos 

serão notificados através do e-mail fornecido no ato da submissão.  

 

 O resumo de pesquisa que obtiver pontuação inferior a 35 pontos no trabalho escrito será 

desclassificado. Nesta hipótese, portanto, o acadêmico não passará para a fase de apresentação 

oral. 

 Os autores cujos trabalhos não forem aceitos receberão o parecer do Comitê Organizador, com 

as justificativas sobre a recusa até 30 dias após o encerramento do prazo para o envio dos 

trabalhos. 

 Os trabalhos com sugestões para correções, feitas pela Comissão Avaliadora, ficarão à 

disposição dos autores para a devida adequação, que deverá ser providenciada no prazo 

impreterível de 48 horas. 

 No dia 27 de novembro de 2017 será publicada a programação de apresentação oral dos 

trabalhos aceitos pela Comissão Avaliadora. 

 Cada trabalho deverá conter, no máximo, 5 (cinco) autores sendo: 01 (um) autor principal, 03 

(três) coautores e o orientador. 

 Todos os trabalhos aprovados serão publicados nos Anais Eletrônicos do Evento e devem ser 

apresentados oralmente, podendo ser utilizado o data show.  
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 A Comissão do VII SICFAD poderá agraciar alguns trabalhos com menção honrosa, desde que 

obtenham nota final entre 95 e 100 pontos. 

 O primeiro autor do resumo aceito receberá certificado de apresentação do Simpósio, desde que 

este exponha efetivamente seu trabalho, no horário e local estipulado para a apresentação oral. 

 Não poderão os resumos expandidos de pesquisa  ser  assinados  por meio de pseudônimos.  

 Os  resumos expandidos  assinados  serão  de  responsabilidade  exclusiva  de seus autores, não 

refletindo a opinião da Faculdade de Direito da UniRV.  

 A  permissão  para  o  uso  de  ilustrações,  imagens,  tabelas  etc., extraídas de outras 

publicações, bem como quaisquer outras  licenças ou aprovações perante entidades detentoras 

de direitos autorais, é de plena responsabilidade dos autores dos resumos.  

 Os resumos  escritos  por  acadêmicos  somente  serão recebidos  para  análise  se  apresentados  

em co-autoria com  professores orientadores.   

 Na avaliação dos resumos serão mantidas em  sigilo suas autorias.   

 A publicação dos trabalhos recebidos nos Anais de Pesquisa estará condicionada à aprovação 

dos resumos pela Comissão de Avaliação.  

 Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Coordenação do evento pelo e-mail: 

estefanialino@msn.com. 

 

 

NORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS RESUMOS 

 

1) Idioma: Português.   

2) Fonte: Arial, estilo normal,  fonte  tamanho 10, exceto para notas de  rodapé, que deve ser fonte 

tamanho 8;   

3) Espaçamento: simples entre linhas;   

4) Alinhamento: justificado;   

5) Papel: tipo A4 (210 X 297 mm), com margens esquerda, direita, superior e inferior, de 3,0; 2,0; 

3,0 e 2,0 cm, respectivamente;   

6) Título  (deverá  ter  250  caracteres,  no máximo,  incluindo  espaços;  escrito  em  letras 

MAIÚSCULAS,  negrito  e  centralizado;  caso  necessário, indique a entidade financiadora da 

pesquisa como primeira chamada de rodapé numerada);   

7) Autores  (os  nomes  dos  autores  deverão  ser  escritos  de  forma  completa,  sem abreviações,  

com  apenas  a  primeira  letra  em  letras maiúsculas,  logo  abaixo  do  título,  e  não deverão  

ser  escritos  em  negrito).  Quando  houver  mais  de  um  autor,  os  nomes  devem  ser digitados  

separados  por  vírgula.  Após  cada  autor  deverão  constar  chamadas  de  rodapé numeradas 

(em sobrescrito);   

mailto:estefanialino@msn.com
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8) Chamadas de rodapé (descreva cada chamada, informando a Instituição, o cargo que ocupa e o e-

mail. A indicação da entidade financiadora da pesquisa deverá estar como primeira chamada);   

9) O  trabalho deve ser elaborado no  formato Word (inclusive com Tabelas e Figuras – máximo 

dois itens), de acordo com as  respectivas quantidades de caracteres;  

10) Resumo  (limite  de  1.500  caracteres,  incluindo  os  espaços  e  sinais  ortográficos. Os nomes  

científicos,  no  corpo  do  resumo,  deverão  estar  escritos  em  itálico.  Não  são  aceitos 

elementos que não sejam textos. Exemplo: equações, tabelas, figuras e gráficos. Não deverão ser 

feitas citações de autores no resumo);   

11) Palavras-chave  (indique  no  máximo  cinco  palavras,  que  não  estejam  contidas  no título, em 

ordem alfabética);   

12) Title  (em  inglês:  250  caracteres  no  máximo;  caso  necessário,  indique  a entidade 

financiadora da pesquisa como primeira chamada de rodapé numerada);   

13) Abstract  (em  inglês:  limite  de  1.500  caracteres,  incluindo  os  espaços  e  sinais 

ortográficos);   

14) Keywords (em inglês: coloque o correspondente às palavras-chave já indicadas);   

15) Introdução e Objetivos (máximo  de  1.500  caracteres,  incluindo  os  espaços  e sinais 

ortográficos);   

16) Metodologia Utilizada (máximo  de  3.200  caracteres,  incluindo  os  espaços  e  sinais 

ortográficos);  

17) Revisão Bibliográfica (máximo de 4.500 caracteres, incluindo os espaços e sinais  ortográficos);   

18) Conclusões (máximo de 1.500 caracteres, incluindo os espaços e sinais ortográficos);   

19) Referências bibliográficas (máximo de seis referências, numeradas consecutivamente e 

ordenadas alfabeticamente, digitadas em espaço simples, separadas entre si por espaço duplo, 

alinhamento à esquerda, em atendimento às normas da ABNT/).  

20) Tabelas e  Figuras  (máximo  de  dois  itens).  Quando for o caso, abreviaturas não usuais 

deverão ser descritas na primeira vez que aparecerem no texto. As tabelas e figuras devem ser 

numeradas em algarismos arábicos.  

21)  No  texto,  as  citações  devem  ser  indicadas  pelo  sistema  de chamada  autor-data  (exemplo:  

LENZA, 2009, p. 230),  admitindo-se notas de rodapé explicativas, somente.   

22) As  locuções  em  língua  estrangeira  e  destaques  deverão  ser redigidos em itálico.   

23) Ao final desta chamada pública, segue o modelo do resumo de pesquisa que deverá ser utilizado 

para este evento. 
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DATAS IMPORTANTES 

 

Período Atividades 

16/10 a 10/11/2017 Inscrições dos resumos de pesquisa 

11/11 a 17/11/2017 Avaliação dos trabalhos e eventual 

devolução para adequação  

24/11/2017 Resultado dos trabalhos aprovados  

16/10 a 27/11/2017 Inscrição para as palestras do evento, no 

Núcleo de Atividades Complementares - 

NACE 

27/11/2017 Publicação da programação da apresentação 

oral dos trabalhos aceitos pela Comissão 

Avaliadora 

28/11/2017 e 29/11/2017 Apresentação Oral dos Trabalhos e palestras 

 

 

 

Rio Verde, GO, 05 de outubro de 2017. 

 

 

Profa. Dra. Estefânia Naiara da Silva Lino 

Coordenadora do VII SICFAD 

Faculdade de Direito – UniRV 
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ANEXO I 

 
 

MODELO PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO PARA O VI SICFAD 20161 

(o título deve ter, no máximo, 250 caracteres) 
 
Eudes Machado Lemes2, Pollyanna Rodrigues Arantes3, Lorena Alves Vieira Couto4, Patrícia Spagnolo Parise5 

 
 
Resumo: Limite de 1.500 caracteres, incluindo os espaços e sinais ortográficos. Constitui-se de uma  breve  
explicação  das  partes  relevantes  de  todo  o  trabalho,  respondendo  as  seguintes perguntas: Do  que  se  
trata  o  trabalho?; Qual o objetivo?; Qual a metodologia utilizada?; Qual(ais) o(s) principal(ais) resultado(s) e a 
sua relevância?; O que se concluiu? Os nomes científicos, no corpo do resumo, deverão estar escritos em 
itálico. Redigi-lo, preferencialmente, no pretérito perfeito, sem citação bibliográfica ou abreviação não definida. 
O texto deve ser justificado, começando por Resumo, seguido de dois pontos, iniciando-se junto à margem 
esquerda. Deixar uma linha em branco, após o resumo. 
  
Palavras–chave: Indique no máximo cinco palavras, que não estejam contidas no título, em ordem alfabética, 
separadas por vírgulas. Digitá-las em letras minúsculas, com alinhamento justificado, sem ponto final. 
 

Model for elaborating abstract of VI SICFAD 2016 
 
Abstract: Limite de 1.500 caracteres, incluindo os espaços e sinais ortográficos. Constitui-se de uma  breve  
explicação  das  partes  relevantes  de  todo  o  trabalho,  respondendo  as  seguintes perguntas: Do  que  se  
trata  o  trabalho?; Qual o objetivo?; Qual a metodologia utilizada?; Qual(ais) o(s) principal(ais) resultado(s) e a 
sua relevância?; O que se concluiu? Os nomes científicos, no corpo do resumo, deverão estar escritos em 
itálico. Redigi-lo, preferencialmente, no pretérito perfeito, sem citação bibliográfica ou abreviação não definida. 
O texto deve ser justificado, começando por Abstract, seguido de dois pontos, iniciando-se junto à margem 
esquerda. Deixar uma linha em branco, após o resumo. 

 
Keywords: Registrar até cinco keywords. Devem ser apresentadas em ordem alfabética, separadas por 
vírgulas, em inglês, após o Abstract. Digitá-las em letras minúsculas, com alinhamento justificado. Não devem 
conter ponto final. 
 

Introdução e Objetivos 
Máximo de 1.500 caracteres, incluindo os espaços e sinais ortográficos. Os objetivos devem vir no último 

parágrafo. 
 

Metodologia Utilizada 
Máximo de 3.200 caracteres, incluindo os espaços e sinais ortográficos. 

 
Revisão Bibliográfica 

Máximo de 4.500 caracteres, incluindo os espaços e sinais ortográficos.  
Tabelas e Figuras: Recomenda-se que as ilustrações (fotos, esquemas, tabelas equações) ocupem no 

mínimo 30% da área total. 

 
Conclusões 

Máximo de 1500 caracteres. O título deste tópico deve estar em negrito e centralizado. Não deixar linha 
separando o título do texto. Iniciar o texto deixando recuo de 1,0 cm da margem esquerda. Apresentar as 
principais conclusões em frases curtas, separadas por parágrafos. Não usar esta seção para sumarizar os 
resultados (o que já foi feito no Resumo), mas destacar o progresso e as aplicações que o trabalho propicia. 
Enfatizar as limitações que persistem, apresentando, sempre que apropriado, sugestões para trabalhos futuros. 
Deixar uma linha em branco após o item conclusões. 
 

Agradecimentos 

                                                 
1 Parte da Monografia do primeiro autor, financiada pelo CNPQ.  
2 Aluno de graduação do Curso de Direito, Universidade de Rio Verde – UniRV. E-mail: eudesmachado321@hotmail.com 
3 Aluna de graduação do Curso de Direito, Universidade de Rio Verde – UniRV. E-mail: pollyannasol@yahoo.com.br 
4 Aluna de graduação do Curso de Direito, Universidade de Rio Verde – UniRV. E-mail: lorena_alvesvieira_couto@hotmail.com 
5 Orientadora, professora do Curso de Direito, Universidade de Rio Verde – UniRV. E-mail: parise@unirv.edu.br 
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Este tópico é optativo. O título deste tópico deve estar em negrito e centralizado. Não deixar linha 
separando o título do texto. Iniciar o texto deixando recuo de 1,0 cm da margem esquerda. Apresentar os 
principais agradecimentos. 
 

Literatura citada 
Apresentar na Literatura Citada (seis referências, no máximo) em ordem alfabética, seguindo as normas 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 
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ANEXO II 
 
 

VII Simpósio de Iniciação Científica da Faculdade de Direito 
Universidade de Rio Verde 

 
 

Ficha de Inscrição – Trabalho  
 

Título do trabalho: 

 

 

Órgão de origem: 
Empresa/Instituição:   

 

Nome dos autores, coautores e orientador (completo):   -  Atenção: no máximo 5 integrantes com e-mail de 
cada um deles 

1  E-mail:  

2  E-mail:  

3  E-mail:  

4  E-mail:  

5  E-mail:  

Autor responsável pela apresentação do trabalho 
Nome: 

 

Código do Aluno  

 
Endereço:   (somente residencial) 

 
Bairro:  

 

Cidade: 

 

Estado: 

 
CEP: 

 

E-mail (obrigatório): 

 
Fone Residencial:  

 

Celular:  

 

RG: CPF: 

Possui bolsa de PESQUISA?     

(   ) sim    (   ) não 

Qual ? 
 

Aceita indicação para premiação? 

 (   ) sim    (   ) não 
 

Orientador responsável  
Nome: 

 
Endereço:   (somente residencial) 

 
Bairro: 

 

Cidade: 

 

Estado: 

 
Caixa Postal: 

 

CEP: 

 

E-mail (obrigatório): 

 
Fone Residencial:  

 

Fone Comercial: 

 

Celular: 

 

Fax: 

 
Formação: 

 

Departamento: 

 

 
Data:___/___/___ 

 
 

____________________________________       ____________________________________ 
     Assinatura aluno-autor (a)                                             Assinatura do orientador (a) 
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Deverá ser enviado para o e-mail: estefanialino@msn.com  
 
- A ficha de inscrição devidamente preenchida, assinada e digitalizada. 
- Uma versão em Word do resumo expandido com a identificação do autor, coautores e orientador. 
- Uma versão em Word do resumo expandido sem a identificação do autor, coautores e orientador. 
 
 
 

OBS: Todos os contatos serão feitos através de e-mail, sendo assim é imprescindível que a ficha seja 
preenchida corretamente e que o e-mail informado seja atualizado. 
 
 

mailto:estefanialino@msn.com
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