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I MOSTRA REGIONAL DE TRABALHOS JURÍDICOS E CIENTÍFICOS 

CURSO DE DIREITO 

URI CAMPUS CERRO LARGO 

 

Edital para submissão de resumos 

 

 

Art. 1º - A I Mostra Regional de Trabalhos Científicos, promovida pelo Curso de 

Graduação em Direito, da Uri- Campus Cerro Largo/RS, acontecerá nos dias 14 

e 15 de outubro de 2021, por meio da Plataforma Google Meet, no turno da 

tarde e aceitará a submissão de trabalhos de todas as áreas do conhecimento, 

versando sobre temas acadêmicos e técnicos da área do Direito, Direitos 

Humanos e Cidadania. 

 

DA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 

 

Art. 2º - A submissão de trabalhos deverá seguir o formato de Resumo 

Expandido, conforme anexo I deste edital, e seguir a seguinte formatação: 

I – O Resumo expandido deverá ter no mínimo 3 (três) e no máximo 05 (cinco) 

laudas, incluindo-se as referências.  

II – A escrita deverá ser fonte Arial, tamanho 12, alinhamento justificado e 

espaçamento entrelinhas simples com uma linha em branco entre os parágrafos. 

As citações longas deverão ter fonte 10 e recuo de 4cm da margem esquerda.  

III – As citações (NBR 10520/2002) e as referências (NBR 6023/2002) deverão 

obedecer às regras da ABNT, sendo que a forma de citação aceita neste evento 

é “AUTOR-DATA”.  

 

Art. 3º - As submissões de trabalhos serão aceitas somente até às 23h 59 min 

do dia 01 de outubro de 2021, através do seguinte link: 

https://forms.gle/nyjpybwmcmEBkKnf9. 

 

 

Art. 4º - Serão aceitos somente dois/duas autores/as por trabalho submetido e 

cada autor/a poderá submeter somente dois Resumos. No caso de estudantes 

https://forms.gle/nyjpybwmcmEBkKnf9
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de Graduação, é exigida a orientação de Professor/a, que deverá ser nominado/a 

no trabalho. 

 

Art. 5º - A inscrição para a Mostra será por Resumo Expandido submetido 

(independentemente do número de autores/as), no valor de R$ 10,00, através 

de PIX, para a Fundação Regional Integrada, Chave: 96216841000452.  

 

I – O pagamento deverá ser efetuado e encaminhado o comprovante, através do 

formulário de inscrição/submissão. 

II - Em caso de desclassificação do Resumo Submetido ou, não comparecimento 

no dia da apresentação, o valor pago não será devolvido. 

 

 

DA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

Art. 6º - Os trabalhos submetidos dentro do prazo acima estipulado serão 

avaliados por um Comitê Científico composto pelos Docentes que compõem o 

colegiado do Curso de Direito, bem como por professores externos convidados. 

Art. 7º - Os trabalhos que não atenderem as especificações exigidas serão 

desclassificados e as/os autoras/es comunicados por meio de correio eletrônico. 

 

Art. 8º - A divulgação dos resultados das avaliações será publicada no site oficial 

da Instituição: www.uricl.com.br, até o dia 10 de outubro de 2021. 

 

DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS E DA PUBLICAÇÃO EM ANAIS 

DO EVENTO 

 

Art. 9º - Os trabalhos aprovados deverão ser apresentados para Bancas 

Examinadoras nos dias 14 e/ou 15 de outubro de 2021. 

 

Art. 10 – As apresentações serão realizadas em salas da Plataforma Google 

Meet, sendo o link divulgado para cada participante antes do dia das 

apresentações. 

 

Parágrafo Único - Não será permitida nenhuma modificação da data das 

apresentações. 

http://www.uricl.com.br/
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Art. 11 - Somente receberão Atestado de Apresentação os trabalhos 

efetivamente apresentados por no mínimo um/a dos/a autores/a. Os mesmos 

serão enviados, por e-mail, até 15 dias após o evento. 

 

Art. 12 - O tempo disponível para a apresentação será de 10 (dez) minutos por 

trabalho, estando os mesmos submetidos à avaliação da Banca Examinadora. 

 

DA PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS NOS ANAIS DO EVENTO 

 

Art. 13 – Somente serão publicados nos Anais do evento os trabalhos que forem 

apresentados na data estipulada. 

 

Art. 14 – Os Anais da I Mostra Regionais de Trabalhos Jurídicos serão 

disponibilizados, no formato PDF, até o dia 20 de dezembro de 2021, no site da 

instituição. 

 

Art. 15 - Qualquer outro caso não previsto nestas orientações será resolvido pela 

Comissão Organizadora. 

 

Cerro Largo, 05 de setembro de 2021. 

 

 

Profa. Drª. Alini Bueno dos Santos Taborda 
 

Profa. Msª. Gabriela Felden Scheuermann 
 

Organizadoras da Mostra 
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ANEXO I – Modelo Resumo Expandido 

 

TÍTULO MAIÚSCULO, letra Arial fonte 12, negrito e centralizado 

 

Nome completo do autor1 

Nome completo do coautor, se houver2 

 Orientador(a): Nome completo3 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Deverá conter a temática do estudo, o problema de pesquisa, objetivo 
geral e justificativa.  

 

METODOLOGIA 

 Descrever a abordagem, o procedimento e as técnicas utilizadas para o 
desenvolvimento da pesquisa.  

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 Expor as contribuições e os resultados da pesquisa. Aqui poderá conter 
tabelas, gráficos, figuras e citações (direta e indireta), na modalidade AUTOR-
DATA. Esta parte deverá ser a mais extensa do Resumo.  

 

 Para o corpo do texto, deverá ser usada a Letra Arial Fonte 12, 
espaçamento entrelinhas simples, texto justificado e entre os parágrafos deve-
se deixar uma linha em branco.  

 

 Citações longas deverão estar em fonte 10 e com recuo de 4 cm da 
margem esquerda. Notas de rodapé explicativas também deverão estar com 
fonte 10.  

 
1 Qualificação. 
2 Qualificação. 
3 Qualificação.  
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 O resumo expandido deverá ter, no máximo, 5 páginas.  

 

CONSIDERAÕES FINAIS 

 Apresentação dos resultados finais da pesquisa. Esta parte deverá 
atender ao objetivo inicialmente proposto, respondendo o problema e 
apresentando uma hipótese (tese).  
 
 Indica-se usar na conclusão os verbos no presente no indicativo.  
 

REFERÊNCIAS 

 Elencar, em ordem alfabética, todas as referências utilizadas para a 
realização da pesquisa, de acordo com as normas da ABNT.  

 

 


