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EDITAL 01/2019 

SUBMISSÃO DE PÔSTERES 

 
Nos termos do presente edital, estão abertas de 08 de outubro de 2019, as 

inscrições para a submissão de artigos a um dos grupos temáticos da X Jornada do 

Projeto Aprendizado Jurídico, IX Ciclo de egressos, XV Mostra docente e discente, XV 

Cine Qua Non, que serão avaliados e, posteriormente, em caso de  homologação, 

apresentados neste evento, mediante as disposições contidas neste edital e 

aprovação da comissão científica: 

 
1. Cronograma 

1. Para todos os efeitos, o evento seguira o seguinte cronograma. 

1.1 É por meio deste regulamentada a inscrição, submissão, apresentação e 

certificados. 

1.2 Cronograma da XV Mostra Docente e Discente 
 

08/10/2019 Publicação do regulamento. 

08/10/2019 

Á 

22/10/2019 

Inscrições na categoria de ouvinte para todo o evento. 

22/10/2019 

Á 

24/10/2019 

Inscrições fracionadas na categoria de ouvinte 

(Inscrições por turnos). 

10/10/2019 

Á 

17/10/2019 

Prazo para submissões de resumos e inscrições (para 

aqueles que apenas submeterão trabalhos sem 

participação no evento). 

18/10/2019 Divulgação preliminar dos trabalhos aprovados. 

21/10/2019 Divulgação final dos trabalhos aprovados. 

24/10/2019 Realização da XV Mostra Docente Discente (Tarde das 

15h as 17h) e noite das 21has 22h30min). 
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2. Inscrições 

2.1 As inscrições deverão ser realizadas através da Coordenação do curso de 

Direito da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. 

2.2 O valor do investimento deverá ser entregue diretamente ao organizador 

presente no local. 

2.3 Nos casos de pesquisadores externos deverá ser realizada via deposito 

bancário no Banco do Brasil, agência, 0353-0, conta corrente 3806-7 e enviado 

comprovante, juntamente com dados pessoais para o E-mail 

submissaopaj@urisantiago.br como assunto “Inscrição Externa” 

Valor das inscrições 

Categoria: Valor 

Ouvinte integrante da universidade R$ 25,00 

Ouvinte externo a universidade R$ 25,00 

Apresentador de trabalho integrante da 

universidade. 

R$ 30,00 

Apresentador de trabalho externo da 

universidade. 

R$ 35,00 

Alunos do ensino médio atendidos pelo 

Projeto Aprendizado Jurídico: Articulação 

Multidisciplinar em Direitos Humanos da 

Universidade à Comunidade. 

GRATUITO. 

 
 

3. Submissão e avaliação 

3.1. Os resumos não deverão exceder o limite de quinhentas palavras, bem como 

deverão ter no mínimo trezentas palavras, exceto as palavras-chaves. 

3.2 A submissão deverá ser realizada com a pertinência temática adequados aos 

seguintes Grupos de Trabalhos (GT): 

GT 1: Grupo de Estudo em Mediação. 

GT 2: Grupo de Estudo em Direito Ambiental, Bioética e Biodireito. 

GT 3: Grupo de Estudo da Infância e da adolescência. 

GT 4: Grupo de Estudo do Estatuto do Idoso. 
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GT 5: Grupo de Estudo da Legislação das Pessoas com deficiência. 

GT 6: Grupo de Estados do Direito do Consumidor. 

GT 7: Grupo de Acolhimento, Pesquisa e Estudos das Relações de Gênero. 

GT 8: Grupo de Estudos de Execução Penal e Criminologia. 

 
3.3. Serão aceitas até duas submissões por autor. 

3.4 A submissão para apreciação deverá ocorrer pelo e-mail, junto a indicação de um 

dos Grupos de Trabalho acima descritos para o endereço eletrônico 

“submissaopaj@urisantiago.br, com o assunto “Submissão de Resumo GT N° XX”. 

3.5. A avaliação dos trabalhos será realizada pelos professores orientadores/ 

coordenadores das linhas do projeto e dependerá de critérios previamente 

estabelecidos pela comissão organizadora. 

3.6 A submissão dos trabalhos para avaliação deverá ser realizada pelo autor da 

pesquisa científica, ficando a cargo dele a responsabilidade pelo envio e adequação 

às regras estabelecidas por este Edital. 

3.7 Em casos de coautoria, ambos os autores devem atender a todas as exigências 

descritas neste edital. 

3.8 É permitido a submição de até dois autores ou coautores e dois orientadores 

não execendo o limite de quatro nomes por trabalho. 

3.9 Poderão submeter pôsteres: alunos de ensino médio atendidos pelo Projeto 

Aprendizado Jurídico, graduandos, graduados, especialistas, mestrandos, mestres, 

doutorandos e doutores. 

 
4. Da formatação 

 
 

4.1 O corpo do texto deverá conter de 300 a 500 palavras, no formato padrão do 

programa Word Windows 97-2018, em parágrafo único, sem recuo, espaçamento 

entre linhas 1,5 cm, tamanho 12, fonte Times New Roman, alinhamento justificado, 

sem numeração de páginas e todas as margens iguais a 2,5 cm. O texto do trabalho 

deverá estar dividido em itens: introdução, objetivo(s), método, resultados e 
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discussão e considerações finais. Não deve apresentar tabelas, figuras ou 

referências As citações contidas deverão seguir o manual de normas técnicas da 

URI, disponível em (http://www1.urisantiago.br/conteudos/arquivos/Arquivo-

82c33a9fcd10b240f98a40ee8aa2c52d.pdf). Bem como, o modelo para submissão 

deverá segui o anexo II, da Normativa sobre as Normas da Mostra de Trabalho do 

Curso de Direito, no link: http://www1.urisantiago.br/conteudos/temp/_direito/008.pdf. 

4.2 Serão apenas avaliados posters que seguem o modelo do template oficial do 

evento. (http://www1.urisantiago.br/conteudos/temp/_direito/MODELO_2019.png) 

4.3 O pôster deverá conter o resumo aprovado, elaborado de modo livre, 

obedecendo os direitos autorais. 

4.4 O valor de investimento não será devolvido em caso de não haver a aprovação 

do artigo submetido. 

4.5 Em casos omissos, caberá aos professores orientadores do Projeto 

Aprendizado Jurídico dirimir quaisquer conflitos. 

 
5. Da apresentação no Grupo de Trabalho (GT) 

 
 

5.1 A confecção, transporte, exposição, apresentação e retirada do pôster será de 

inteira responsabilidade do(s) autor(es). Cabendo a este(s), a fixação e retirada do 

pôster no respectivo dia previsto para o seu bloco de apresentação. 

Somente os autores poderão apresentar o pôster,  separadamente  ou  em  conjunto, 

e eles terão até 10 (dez) minutos para  fazê-lo.  A  ordem  de  apresentação será 

definida a critério dos seus respectivos coordenadores. Caberá aos autores se 

organizarem para participarem do GT. 

5.2 Os autores, ao submeterem seus pôsteres, cedem automaticamente os direitos 

autorais em caráter irrevogável e gratuito às entidades promotoras do evento. 

 
Santiago, 07 de outubro de 2019. 
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