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EDITAL DE CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS NA I SEMANA DO CURSO 

DE DIREITO DAS FACULDADES INTA 

A Coordenação do Curso de Direito das Faculdades INTA, no uso de suas atribuições, torna pública a 

abertura de inscrições e estabelece normas relativas à participação na I Semana do Curso de Direito, 

que ocorrerá nos dias 16 a 18 de agosto de 2016, nas Faculdades INTA, com o tema A saúde humana 

à luz do Direito. 

1. DOS OBJETIVOS 

1.1 A I Semana do Curso de Direito tem como objetivo promover debates relacionados à relação 

entre Direito e Saúde, bem como divulgar as produções científicas da comunidade acadêmica de 

Direito e áreas afins. 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 Poderão inscrever-se profissionais e acadêmicos da área jurídica e afins. 

2.2 O período de inscrições para o evento será de 12 de junho a 02 de agosto de 2016. A inscrição 

para o evento será realizada on line, exclusivamente através do link www.even3.com.br/sd2016 . 

Para realizar a inscrição, o candidato deverá preencher o formulário disponibilizado no endereço 

eletrônico www.even3.com.br/sd2016 e efetuar o pagamento do boleto gerado, referente à taxa de 

inscrição no valor de: 

a) R$ 35,00 (trinta e cinco reais) para inscrições gerais (Palestras; Mesas redondas; 

Apresentações orais; Apresentações em banners) 

b) A participação em minicursos ou oficinas ficará sujeita a um valor adicional de R$ 15,00. A 

participação em minicursos ou oficinas estarão sujeitas a quantidade de vagas ofertadas.  

2.3 Não serão aceitos pagamentos de inscrições por meio de depósitos bancários, 

transferências bancárias ou outras formas de pagamento.  

 

3. DA SUBMISSÃO DE RESUMOS PARA APRESENTAÇÃO ORAL E EM BANNER 

3.1 Poderão inscrever trabalhos os docentes, discentes e demais profissionais do curso de Direito e 

áreas afins, tanto das Faculdades INTA como de outras instituições. 

3.2 No momento de submissão dos trabalhos, os autores deverão escolher um tipo de apresentação: 

(A) Apresentação Oral ou (B) Apresentação em Banner. 

3.2.1 Apresentações orais: Pressupõe o envio de um resumo que deverá ser composto por um 

parágrafo único, sem figuras ou gráficos, conter de 350 a 500 palavras, escrito em fonte Arial 12, 

espaçamento simples, justificado. O resumo deverá ainda ser seguido de três a cinco palavras-chave 

separadas entre si por ponto final (ver modelo em anexo). O envio do resumo representa um 

compromisso definido do(s) autor(es) em apresentar(em) o trabalho, se aceito, durante o evento. Os 

trabalhos serão apresentados em salas identificadas no dia do evento, onde cada participante terá 10  
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minutos para apresentar ao público e à Comissão Avaliadora o conteúdo desenvolvido, de forma oral, 

podendo fazer uso de data show. As sessões terão a presença de um responsável pela coordenação 

dos trabalhos, e da Comissão de Avaliação. Ver modelo de resumo no ANEXO I. 

3.3.2 Apresentações em Banners: Pressupõe o envio de um resumo estruturado com os seguintes 

itens: Introdução; Objetivos; Metodologia; Resultados ou Problematizações; Conclusões e 

Referências bibliográficas. Os resumos devem conter de 300 a 400 palavras e o proponente deverá 

inserir os itens do resumo no modelo disponibilizado no link 

http://inta.edu.br/SouINTA/images/pdf/i-sem-direito-modelo-banner-20062016.jpg As medidas do 

banner devem seguir a padronização que segue no ANEXO II. 

3.3  O período de submissão de trabalhos para o evento será do dia 12 de junho ao dia 29 de julho, 

exclusivamente por meio do e-mail semanadodireito@inta.edu.br . O proponente deverá colocar a 

modalidade de apresentação de trabalho (apresentação oral ou banner) no assunto do e-mail. Só serão 

aceitos os trabalhos dos proponentes que realizarem a inscrição no evento. 

3.4 A comissão científica tem autonomia para realocar os trabalhos de uma modalidade à outra. 

Assim sendo, os trabalhos submetidos podem passar da categoria apresentação oral para banner, bem 

como pode passar da modalidade banner para apresentação oral. Se houver realocação de trabalhos, a 

comissão científica comunicará junto ao aviso de aprovação do trabalho. 

3.5 A divulgação dos trabalhos aprovados para o evento ocorrerá a partir do dia 01 de agosto de 

2016. 

3.6 Os trabalhos submetidos devem se adequar a um dos seguintes eixos temáticos: 

A) Direito, saúde e gênero; 

B) Direito e saúde Pública; 

C) Direito, saúde e bioética; 

D) Direitos humanos e saúde. 

3.7 Há limitação no número de autores por trabalho: três, sendo pelo menos um deles professor de 

alguma instituição de ensino superior. Ou seja, a presença de um professor entre os coautores é obrigatória e 

todos os trabalhos devem ser enviados junto à declaração do orientador disponível no ANEXO III. 

3.8 Após o envio, o trabalho NÃO poderá ser modificado nem poderá haver inclusão/exclusão de 

autor(es). 

3.9 Os resultados dos trabalhos aprovados, bem como data e local para apresentação, serão divulgados 

através da página do evento. 

3.10 É responsabilidade do autor elaborar, imprimir e apresentar o seu banner, que deve seguir o 

modelo em anexo. Pelo menos um dos autores deverá se fazer presente durante toda a sessão de 

apresentação de trabalho. 

3.11 Qualquer autor/coautor discente está apto a apresentar o trabalho. 
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4. COMISSÕES 

4.1 Constitui-se uma Comissão Científica, formada por professores do Curso de Direito e áreas relacionadas ao 

tema do evento, que será responsável pela avaliação dos trabalhos e, a partir de seu parecer como 

APROVADO, permitirá sua apresentação e publicação nos anais do evento. 

5. CERTIFICADO 

5.1 Será disponibilizado no site do evento ou enviado por meio eletrônico (e-mail cadastrado do autor principal) 

apenas um certificado por trabalho, contendo o nome de todos os autores no texto do certificado e ficando a 

critério destes a impressão do documento. 

6. PREMIAÇÃO  

6.1 Os 3 melhores trabalhos serão premiados com MENÇÃO HONROSA, após julgamento por comissão 

criada especialmente para esta finalidade. 

6.2 O critério de desempate será a média aritmética do(s) coautor(es). 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do Curso de Direito das Faculdades INTA. 

7.2 O presente edital entra em vigor imediatamente após a sua aprovação e publicação no endereço eletrônico 

do evento. 

Sobral, 12 de junho de 2016 
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ANEXO I 

MODELO RESUMO  

TITULO Nome do Primeiro Autor; Nome do Segundo Autor; Nome do Terceiro Autor; Nome do Quarto 

Autor; Nome do Quinto Autor; NOME DO PROFESSOR ORIENTADOR (e-mail do orientador); INTA – 

instituto superior de teologia aplicada. INTRODUÇÃO: Palavras palavras palavra de palavra para palavra com 

palavra contra palavra palavas muitas palavras 100 palavras palavras palavra de palavra para palavra com 

palavra contra palavra palavas muitas palavras 100 palavras. Palavras palavras palavra de palavra para palavra 

com palavra contra palavra palavas muitas palavras 100 palavras palavras palavra de palavra para palavra com 

palavra contra palavra palavas muitas palavras 100 palavras. Palavras palavras palavra de palavra para palavra 

com palavra contra palavra palavas muitas palavras 100 palavras palavras palavra de palavra para palavra com 

palavra contra palavra palavas muitas palavras 100 palavras. Palavras palavras palavra de palavra para palavra 

com palavra contra palavra palavas muitas palavras 100 palavras palavras palavra de palavra para palavra com 

palavra contra palavra palavas muitas palavras 100 palavras. Palavra palavrapalavrapalavrapalavrapalavra e 

palavra e ee palavra OBJETIVOS:Palavras palavras palavra de palavra para palavra com palavra contra palavra 

palavas muitas palavras 100 palavras palavras palavra de palavra para palavra com palavra contra palavra 

palavas muitas palavras 100 palavras. METODOLOGIA:Palavras palavras palavra de palavra para palavra com 

palavra contra palavra palavas muitas palavras 100 palavras palavras palavra de palavra para palavra com 

palavra contra palavra palavas muitas palavras 100 palavras. Palavras palavras palavra de palavra para palavra 

com palavra contra palavra palavas muitas palavras 100 palavras palavras palavra de palavra para palavra com 

palavra contra palavra palavas muitas palavras 100 palavras. RESULTADOS:Palavras palavras palavra de 

palavra para palavra com palavra contra palavra palavas muitas palavras 100 palavras palavras palavra de 

palavra para palavra com palavra contra palavra palavas muitas palavras 100 palavras. Palavras palavras 

palavra de palavra para palavra com palavra contra palavra palavas muitas palavras 100 palavras palavras 

palavra de palavra para palavra com palavra contra palavra palavas muitas palavras 100 palavras. Palavras 

palavras palavra de palavra para palavra com palavra contra palavra palavas muitas palavras 100 palavras 

palavras palavra de palavra para palavra com palavra contra palavra palavas muitas palavras 100 palavras. 

Palavras palavras palavra de palavra para palavra com palavra contra palavra palavas muitas palavras 100 

palavras palavras palavra de palavra para palavra com palavra contra palavra palavas muitas palavras 100 

palavras. CONSIDERAÇÕES FINAIS:Palavras palavras palavra de palavra para palavra com palavra contra 

palavra palavas muitas palavras 100 palavras palavras palavra de palavra para palavra com palavra contra 

palavra palavas muitas palavras 100 palavras. Palavras palavras palavra de palavra para palavra com palavra 

contra palavra palavas muitas palavras 100 palavras palavras palavra de palavra para palavra com palavra 

contra palavra palavas muitas palavras 100 palavras. Palavras palavras palavra de palavra para palavra com 

palavra contra palavra palavas muitas palavras 100 palavras palavras palavra de palavra para palavra com 

palavra contra palavra palavas muitas palavras 100 palavras. Descritores: Xxxxxxxxxxx – Xxxxxxxx – 

Xxxxxxxxxxxx. Apoio Financeiro: Deve ser mencionado na última linha 
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ANEXO II 

MODELO DE BANNERS 

Texto: Utilize para o título fonte 90 pts, negrito. Para os subtítulos utilize fonte 72 pts. Nesta área 

coloque: Título do trabalho, Autores, e Departamento. O restante do pôster deve conter Introdução; 

Objetivos; Metodologia; Resultados ou Problematizações; Conclusões e Referências bibliográficas. Não 

esqueça de verificar ortografia antes da impressão final. Disposição Visual: Tamanho recomendado 

para o pôster: Largura – 90 cm Altura – 100 a 120 cm. É obrigatório que o pôster seja confeccionado 

com cordão para pendurar. Segue modelo abaixo 
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ANEXO III 

 

 

 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE 

DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E 

TECNOLOGICO - FUNDECT 

INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA - INTA 

 

 

 

 
DECLARAÇÃO DO ORIENTADOR 

 

 

 

Declaro para os devidos fins, estar ciente que o trabalho intitulado  ________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________, do proponente ________________________________________________, foi 

devidamente orientado, podendo ser inscrito na I Semana do Direito das Faculdades INTA. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do Orientador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


