
EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS

IX 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 IX Mostra da Produção Científica, a ser realizada nos dias 13 a 14 de dezembro
de 2021, oferecendo a toda comunidade acadêmica 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 29 de novembro 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; instituição;
endereço completo; período; horário disponível (diurno ou noturno); forma de participação
(ouvinte ou comunicação oral).
2.4 Cada inscrito na MOSTRA poderá enviar no máximo 1 trabalho científico se estiver
como PRIMEIRO autor dos trabalhos. Não há restrições ao número de trabalhos como
co-autores.
2.5 O certificado de apresentação dos trabalhos científicos terão o nome do autor principal e
dos co-autores do trabalho, com emissão on-line no site da Unifenas
(http://www.unifenas.br/extensao/Certificados)
2.6 O participante (1º autor) deverá enviar o resumo no formato: A4, Word, Times New
Roman 12, espaçamento entre as linhas de 1,5, justificado (Anexo I ou Anexo II).
2.7 O resumo deverá conter no máximo 1000 caracteres, do tipo estruturado, com título,
introdução, objetivo, material e métodos, resultados, conclusão, palavras-chave, referências
e órgão de fomento (se houver). Observação: o Título, o Nome dos autores, Referências
bibliográficas e a Afiliação não serão contadas. Colocar até quatro descritores.
2.8 Link para inscrição: CLIQUE AQUI
2.9 Modelo de apresentação em PowerPoint: CLIQUE AQUI

http://www.unifenas.br/extensao/Certificados
https://forms.gle/nM4QCkTtvqYXqeJq8
https://docs.google.com/presentation/d/1UO3aKGk3XET54axoBt435PlSJHaEuu7i/edit?usp=sharing&ouid=118102455375162085688&rtpof=true&sd=true


3 Dos trabalhos que serão admitidos

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

3.1 Artigos;
3.2 Pesquisas em desenvolvimento ou concluídas;
3.3 Trabalhos de conclusão de curso.

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 10 de
dezembro 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 20 (vinte) minutos para exposição oral,
divididos em 8 (oito) minutos para apresentação e 12 (doze) para perguntas e discussões.
6.3 A apresentação do trabalho deverá ser feita por todo o grupo de autores.
6.4 Todos os participantes usarão a apresentação-modelo, citada no item 2.5, para fazer a
comunicação oral.
6.5 Todos os encontros serão realizados no link: meet.google.com/xyr-qrgg-oqy

https://meet.google.com/xyr-qrgg-oqy?hs=122&authuser=0


7 Dos anais

7.1 Depois das apresentações, os trabalhos aprovados serão publicados nos anais da
Mostra de Produção Científica do Curso de Direito.
7.2 Serão utilizados os resumos apresentados no ato da inscrição.
7.3 Os autores que tiverem seus trabalhos científicos inscritos e aprovados para o evento
RECEBERÃO CERTIFICADO.

Alfenas, 10 de agosto de 2021.

Núcleo de Pesquisa
Núcleo Docente Estruturante

Curso de Direito
UNIFENAS



ANEXO I - TRABALHOS CONCLUÍDOS

<TÍTULO DO TRABALHO>

SOBRENOME, Fulano de Tal¹; SOBRENOME, Beltrano de Tal²

¹Acadêmicos do curso xxxx. Afiliação Institucional/Cidade-UF
²Docente no curso xxx. Afiliação Institucional/Cidade-UF

Introdução: no máximo três linhas. Objetivos: Sintetizado e coeso. Metodologia/ Material
e Métodos: Dispor o desenho de pesquisa, desenvolvimento de seu estudo. Número do
parecer de aprovação pelo comitê de ética em pesquisa da universidade xxxx. Resultados:
descrever de forma sintetizada os dados obtidos em seu estudo/pesquisa, seja dados
qualitativos e/ou quantitativos. Conclusão: descrever sua conclusão com base em seus
objetivos e resultados obtidos.

Palavras-chave: no máximo quatro descritores

Referências Bibliográficas: (Máximo 5 referências se estiverem presentes no corpo do
resumo)

Dispor em ordem alfabética, de acordo com a ABNT.

Órgão de Fomento (se houver): CNPq, PROBIC

Modalidade da apresentação: ( ) Temas Livres ( ) Meio digital



ANEXO II - TRABALHOS EM ANDAMENTO

<TÍTULO DO TRABALHO>

SOBRENOME, Fulano de Tal¹; SOBRENOME, Beltrano de Tal²

¹Acadêmicos do curso xxxx. Afiliação Institucional/Cidade-UF
²Docente no curso xxx. Afiliação Institucional/Cidade-UF

Introdução: no máximo três linhas. Objetivos: Sintetizado e coeso. Metodologia/ Material
e Métodos: Dispor o desenho de pesquisa, desenvolvimento de seu estudo. Número do
parecer de aprovação pelo comitê de ética em pesquisa da universidade xxxx.
Cronograma: próximos passos da pesquisa. Resultados esperados: descrever de forma
sintetizada os dados obtidos em seu estudo/pesquisa, seja dados qualitativos e/ou
quantitativos.

Palavras-chave: no máximo quatro descritores

Referências Bibliográficas: (Máximo 5 referências se estiverem presentes no corpo do
resumo)

Dispor em ordem alfabética, de acordo com a ABNT.

Órgão de Fomento (se houver): CNPq, PROBIC

Modalidade da apresentação: ( ) Temas Livres ( ) Meio digital


