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1. Do público-alvo:  

 

Alunos de graduação, Pós-graduação stricto e lato sensu, professores, pesquisadores 

em geral. 

 

2. Da submissão: 

 

Os interessados deverão enviar o resumo para o e-mail 

vicongressodedireitodaunit@gmail.com informando no título do e-mail o número e o 

nome do Grupo de Trabalho (GT) selecionado. A lista com todos os grupos de 

trabalho do VI Congresso de Direito da UNIT- PE segue abaixo na presente 

chamada. 

 

3. Do resumo:  

 

3.1 O resumo da pesquisa submetida deverá apresentar o nome e titulação dos autores 

(máximo de três autores por artigo), título, problema investigado, objetivos, método 

de análise e conclusões (mesmo que preliminares). Deverá conter no mínimo 500 e 

no máximo 1000 palavras, fonte Arial 12, justificado, espaçamento 1,5. 

 

3.2 Do limite de submissões: Cada participante poderá submeter até 02 (dois) 

resumos como autor e 02 (dois) resumos como coautor. Os alunos e alunas 

integrantes de grupos de pesquisa e em fase de TCC poderão submeter os trabalhos 

em parceria com os professores orientadores. 

 

4. Do prazo para envio:  

 

 Os resumos deverão ser enviados até o dia 25 de outubro de 2019 através do e-

mail vicongressodedireitodaunit@gmail.com 

 

5. Da avaliação:  

 

A avaliação e o aceite dos resumos será de responsabilidade dos coordenadores de 

cada GT. 



 

6. Da inscrição:   

 

A submissão de resumo à avaliação não depende de inscrição prévia no Congresso. 

Contudo, após a publicação dos trabalhos aprovados, os autores e autoras só poderão 

apresentar o trabalho com a devida inscrição e credenciamento no Congresso. 

 

7. Resultado: A divulgação dos Resumos aprovados será publicada dia 4 de 

novembro de 2019. 

 

8. Da Publicação 

 

Os trabalhos aprovados serão publicados em e-book mediante o cumprimento dos 

seguintes requisitos: 

 

8.1 Para a publicação dos Resumos que foram aceitos e apresentados, é necessário 

que os autores e autoras encaminhem até o dia 29 de novembro de 2019, os seus 

resumos atualizados e corrigidos após os debates e orientações dadas durante o GT. O 

encaminhamento deverá ser para o mesmo e-mail 

(vicongressodedireitodaunit@gmail.com). 

 

8.2 Os Resumos fora do padrão não poderão ser publicados em e-book. Para tanto, 

lembramos aos autores a observância das normas do Edital em relação aos formatos 

básicos do Resumo: 

 

8.3 Além disso, o Resumo deve ser realizado em texto corrido (sem a existência de 

parágrafos), com até 5 (cinco) palavras-chave e deve ter especificado a bibliografia 

utilizada ao final nas normas da ABNT 6023, após o texto do resumo (sem que esta 

faça parte da contagem de 500 palavras). 

 

9. Das Horas Complementares: 

  

Em relação às horas de atividade complementar, estas serão distribuídas da seguinte 

forma para todos os inscritos (alunos UNIT ou não): 

 

- 10h para os autores que apresentaram trabalhos nos GTs; 

 

10. Da Menção Honrosa 

 

Os autores dos 3 (três) melhores resumos que obtiverem a melhor nota global, 

considerando os critérios estabelecidos a seguir, serão premiados com a isenção da 

taxa de inscrição para o VII Congresso de Direito da UNIT a ser realizado no 

segundo semestre de 2020, publicação do resumo no e-book, declaração de menção 

honrosa. 

 



Requisitos de Avaliação: 

 

a) O título do resumo corresponde ao conteúdo desenvolvido? 

 

b) A temática abordada está de acordo com à linha de pesquisa na qual o pôster foi 

inscrito? 

 

c) O resumo está apresentado de forma estruturada? 

 

d) O resumo contempla todos os itens obrigatórios previstos no Anexo IV? 

 

e) A introdução estabelece uma contextualização da temática e apresenta o problema 

de pesquisa? 

 

f) O problema de pesquisa é coerente com os objetivos propostos? 

 

g) A pesquisa responde aos objetivos propostos? 

 

h) O método utilizado é adequado ao desenvolvimento da pesquisa? 

 

i) Os resultados alcançados são apresentados de maneira clara, contribuindo com o 

avanço da ciência junto à temática? 

 

j) O resumo, bem como as referências utilizadas estão de acordo com as normas da 

ABNT? 

 

k) As referências são atualizadas e contemplam a literatura acerca da temática?



GRUPOS DE TRABALHO TEMÁTICOS 

 

GT1: Direito Penal 

 

Coordenadores: Prof. Msc. Eriberto Cordeiro; Prof. Josemar de Andrade Sales 

 

GT2: Direito Constitucinal 

 

Coordenadores: Prof. Dr. João Cláudio Carneiro; Prof. Dra. Carina Gouvêa 

 

GT3: Direito Civil 

 

Coordenadores: Prof. Msc. Andrea Borba; Prof. Msc. Andrea Nóbrega 

 

GT4: Direitos Humanos e Gênero 

 

Coordenadores: Prof. Msc. Maria Carmen Chaves; Prof. Msc. Patrícia Furtado. 

 

GT5: Processo Civil 

 

Coordenadores: Prof. Msc. Danilo Melo; Prof. Msc. Arthur Cavalcanti. 


