
EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS

VIII MOSTRA DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO CURSO DE DIREITO

1 Da apresentação

O Curso de Direito da Unifenas ― câmpus de Alfenas ―, por meio de seu Núcleo de
Pesquisa, anuncia a VIII Mostra da Produção Científica, a ser realizada nos dias 23 a 25 de
junho de 2021, oferecendo a toda a comunidade acadêmica, bem como aos seus egressos,
a oportunidade de apresentação de artigos, pesquisas e trabalhos de conclusão de curso.

2 Das inscrições

2.1 Os trabalhos deverão ser encaminhados obrigatoriamente no ato da inscrição e serão
analisados pela Comissão Científica da Mostra.

2.2 O cadastro e o envio dos trabalhos deverão ser feitos até o dia 10 de junho de 2021.

2.3 Os autores deverão preencher cadastro, contendo os seguintes dados: nome(s)
completo(s) do(s) autor(es); e-mail; CPF; número de telefone; orientador (se houver);
instituição; endereço completo; período;horário disponível (diurno ou noturno); forma de
participação (ouvinte ou comunicação oral).

2.4 Link para inscrição: https://forms.gle/LMg17KCLC6Tjug1F9

2.5 Modelo do trabalho:

https://drive.google.com/file/d/1sM3EXaNa0Zjz-dAkjuU1vZ6Joa_JUiFe/view?usp=sharing

3 Dos trabalhos que serão admitidos

Acadêmicos com orientação de professores e egressos poderão apresentar trabalhos nas
seguintes categorias:

3.1 Artigos;

3.2 Pesquisas em desenvolvimento ou concluídas;

3.3 Trabalhos de conclusão de curso.

https://drive.google.com/file/d/1sM3EXaNa0Zjz-dAkjuU1vZ6Joa_JUiFe/view?usp=sharing


4 Das formas de participação

4.1 Apresentação de trabalho oral (certificado de 10h de atividade complementar).

4.2 Ouvinte (certificado de 2h de atividade complementar).

5 Dos resultados

O resultado com os trabalhos selecionados para apresentação será divulgado no dia 18 de
junho por e-mail.

6 Das apresentações

6.1 O trabalho deverá ser apresentado na forma de comunicação oral.

6.2 Dentro do horário previsto, cada trabalho terá 10 (dez) minutos para exposição oral,
divididos em 8 (oito) minutos para apresentação e 2 (dois) para perguntas e discussões. A
apresentação do trabalho deverá ser feita por todo o grupo de autores.

6.3 Todos os participantes usarão a apresentação-modelo, citada no item 2.5, para fazer a
comunicação oral.

6.4 Todos os encontros serão realizados no link: meet.google.com/xyr-qrgg-oqy

Alfenas, 30 de abril de 2021.
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https://meet.google.com/xyr-qrgg-oqy?hs=122&authuser=0

