II SEMINÁRIO DE PESQUISA DO CURSO DE DIREITO
DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIABEU
CAMPUS NILÓPOLIS
2019

A coordenação do Curso de Direito do Centro Universitário UNIABEU,
torna pública a chamada de resumo expandido para alunos, professores, pesquisadores e
demais interessados, destinada à composição de Grupos de Trabalho para o II Seminário de
Pesquisa do Curso de Direito do Centro Universitário UNIABEU. O evento tem como
objetivo promover o debate e a reflexão sobre os assuntos abrangidos pelos eixos temáticos
discriminados no item 7 do presente Edital. O convite estende-se à participação do painel de
abertura e das apresentações referentes às pesquisas em curso no campo da Ciência Jurídica,
com o propósito de ampliar o debate e compartilhamento de ideias inovadoras bem como
daquelas presentes no presente cenário sócio-político-jurídico.

1) DO SEMINÁRIO

O II Seminário de Pesquisa do Curso de Direito do Centro
Universitário UNIABEU, com caráter público e gratuito, será realizado no dia 08 de junho
de 2019, a partir da 09:00 no Campus Nilópolis, endereço Professor Alfredo Gonçalves
Figueira, n.º 537, Centro, Nilópolis/RJ, CEP: 26.525-060.

2) DA COMISSÃO CIENTÍFICA

A comissão científica é composta pelos seguintes membros:
•
•
•
•
•
•
•
•

Professor Msc. Cesar Alexandre Barbosa
Professor Dr. Fabiano Gosi de Aquino
Professora Drª. Luciana de França Oliveira Rodrigues
Professor Dr. Carlos Henrique Menditti
Professora Msc. Juliane dos Santos Ramos Souza
Professor Msc. Leonardo Rodrigues Coelho Monteiro
Professor Msc. Marcelo Resende Rodrigues
Professor Msc. Rogério Rosa da Cruz

3) DOS PARTICIPANTES

3.1) Serão admitidos trabalhos de professores e alunos dos cursos de graduação e pósgraduação (lato sensu e stricto sensu) de quaisquer instituições de Ensino superior,
advogados, magistrados, membros do Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia
Pública;
3.2) Serão admitidos trabalhos elaborados em coautoria, desde que não ultrapasse o número
de dois autores, observando-se a ordem indicada no ato da submissão do trabalho;
3.3) Será permitida a inscrição de, no máximo, 3 (três) trabalhos por autor, individual ou em
coautoria;
3.4) Somente serão aceitos trabalhos de alunos de Graduação em coautoria com um
pesquisador mestre ou doutor;
3.5) O público ouvinte terá assento nos Grupos de Trabalho, podendo arguir autores e
coautores, e livre acesso ao auditório, onde será apresentado o painel de abertura.

4) DIRETRIZES PARA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS

Os trabalhos serão apresentados sob o formato de resumo expandido,
conforme anexo I, constante do presente edital, devendo trazer as informações em
conformidade com as regras descritas na sequência.
4.1) Os trabalhos serão submetidos no formato de resumo expandido;
4.2) Os resumos deverão conter:
a) Título em letras maiúsculas e centralizado com fonte 14;
b) Nome completo do(s) autor(es) e mini currículo informando a Titulação, Vínculo
Institucional e E-mail dos autores, devendo constar como nota de rodapé;
c) Resumo com no máximo 150 palavras;
d) Palavras-chave (entre 3 e 5 palavras-chave);
e) No corpo do texto deverão ser desenvolvidos os objetivos, as justificativas, a metodologia,
a abordagem teórica, as conclusões e as referências bibliográficas;

f) O resumo expandido deve ser redigido em documento no formato word, papel A4, em fonte
Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5 e margens superior 3cm,
esquerda 3 cm, direita 2 cm e inferior 2cm;
g) O resumo expandido deverá conter no mínimo 4 e no máximo 6 páginas, incluindo as
referências bibliográficas;

5) DO PRAZO PARA SUMISSÃO DOS TRABALHOS

Os interessados deverão enviar os resumos expandidos até o dia 19 de maio
de 2019.

6) DAS REGRAS PARA O ENVIO

Os resumos devem ser enviados em conformidade com os eixos temáticos
definidos para cada um dos Grupos de Trabalho conforme as ementas descritas no item 7 do
presente edital, observando-se, ainda, as regras dispostas abaixo:
6.1) Os interessados deverão enviar, EM ANEXO, os resumos expandidos para o endereço
eletrônico seminariodireitouniabeu@gmail.com;
6.2) No corpo do e-mail deve conter o nome completo, telefone, instituição de vinculação
do(s) autor(es);
6.3) No campo “assunto” deverá ser indicado o Grupo de Trabalho;
6.4) No nome do arquivo deve constar o sobrenome do(s) autor(es) em letra maiúscula e o
título do resumo (SOBRENOME – título do resumo)
6.5) o arquivo deve ser enviado no formato PDF

7) GRUPOS DE TRABALHO
Grupo I – Acesso à justiça, inovações e repercussões do Novo Código de Processo Civil Considerando-se a jusfundamentalidade do acesso à justiça e concepção de que o processo
não é um fim em si mesmo, examina-se a qualidade da prestação jurisdicional brasileira sob o
enfoque do modelo constitucional de processo na esfera judicial. Destaca-se o debate acerca
da relação jurídica processual como instrumento de promoção de (in)justiças, o conflito de
poderes envolvendo a efetivação de direitos fundamentais no campo das reformas processuais

civis, as tentativas normativas de aperfeiçoamento das práticas processuais no âmbito das
instituições públicas (Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública etc.), os
reflexos das inovações promovidas pelo novel Código. Objetiva-se, também, uma reflexão
sobre uma cidadania processual paralela ao Estado, por meio dos métodos adequados de
solução de conflitos.
•

Coordenadores: Professor Doutor Fabiano Gosi de Aquino e Professor Leonardo
Rodrigues Coelho Monteiro

Grupo II – Jurisdição Constitucional e papeis institucionais – O direito constitucional
vivenciou um redimensionamento, sobretudo após o segundo grande conflito bélico mundial.
A releitura dos direitos fundamentais, exigiu dos teóricos um novo olhar sobre os alicerces
dos Estados contemporâneos e o papel desenvolvidos pelos indivíduos enquanto destinatários
das providências do Estado de bem estar social. Outro eixo desenvolvido no GT refere-se à
reflexão sobre os papeis institucionais, especialmente, aquele desenvolvido pelas cortes
constitucionais dentro da proposta de efetivação das normas constitucionais, sua metodologia
e limites, mormente no que toca às consequências práticas das decisões do Supremo Tribunal
Federal no âmbito das ações de controle de constitucionalidade, ações de competência
originária e da reclamação.
•

Coordenadores: Professora Drª. Luciana de França Oliveira Rodrigues e Professora
Msc. Juliane dos Santos Ramos Souza

Grupo III – Direitos Humanos, multiculturalismo, relações étnico-raciais e cidadania - O
Grupo de Trabalho objetiva proporcionar um debate acerca de temas relacionados aos direitos
humanos, seus desafios e perspectivas, sobretudo no horizonte do Estado Democrático de
Direito. As prováveis ameaças derivadas dos fundamentalismos (políticos, jurídicos ou
religiosos), bem como a conexão da democracia com a cidadania e os direitos humanos, sob o
prisma da liberdade e a contraposição da presença Estatal. Inserem-se na presente proposta, os
trabalhos que desenvolvam uma reflexão acerca da cidadania por todos os atores sociais,
integrantes de grupos majoritários e minoritários. O redimensionamento promovido por regras
relacionadas à igualdade racial, reconhecimento de direitos para pessoas portadoras de
necessidades especiais, violência doméstica, proteção aos idosos, entre outros grupos
dependentes de especial atenção.
•

Coordenadores: Professor Dr. Carlos Henrique Menditti e Professor Msc. Rogério
Rosa da Cruz

Grupo IV – Relações de Trabalho, direitos sociais e reforma trabalhista - As conexões
estabelecidas entre instituições públicas e privadas, direitos sociais e relações de trabalho
demandam teorizações e reflexões sobre as estratégias sociopolíticas que disputam
diversificadas construções, buscando estabelecer uma ideologia orgânica e normativa. Os

arranjos assumidos pelas instituições, pelos direitos sociais e pelas relações de trabalho bem
como suas articulações inserem-se como objeto de estudo e reflexões do presente grupo de
trabalho voltado para debates sobre questões teóricas e empíricas dos contextos citados, de
maneira a analisar e apresentar proposições sobre conceitos e reflexos das relações atuais e
dos reflexos derivados das recentes reformas normativas. Reflexões acerca da realidadeatualidade previdenciária dos setores público e privado.
•

Coordenadores: Professor Msc. Cesar Alexandre Barbosa e Professor Msc. Marcelo
Resende Rodrigues

8) DAS AVALIAÇÕES DOS RESUMOS

Os trabalhos recebidos, tempestivamente, de acordo com as normas do
presente edital, serão avaliados pelo corpo editorial e apreciados considerando a relevância,
clareza, metodologia, resultados e conclusões, obedecendo-se, ainda, as seguintes regras:
8.1) Serão aprovados, no máximo, 10 (dez) resumos por grupo de trabalho;
8.2) A relação dos resumos aprovados será disponibilizada no mural do Curso de Direito e
comunicada, por e-mail, ao autor responsável pela submissão, com a indicação do horário
para apresentação do trabalho;
8.3) O(s) autor(es) do(s) resumo(s) selecionado(s) receberá(ão) certificado de participação do
II SEMINÁRIO DE PESQUISA DO CURSO DE DIREITO CAMPUS NILÓPOLIS

9) DAS APRESENTAÇÕES DOS TRABALHOS

9.1) As apresentações serão realizadas no dia 08 de junho de 2019 no campus Nilópolis, do
Centro Universitário UNIABEU;
9.2) As apresentações serão realizadas oralmente, sem utilização de recursos de mídia (data
show, computadores, microfones, etc.);
9.3) Os autores dos trabalhos selecionados terão 10 (dez) minutos para a exposição oral,
abrindo-se, ao final da exposição, igual tempo para debates entre os demais participantes e os
coordenadores do respectivo Grupo de Trabalho;
9.4) Os autores e coautores que não realizarem a exposição oral ou não comparecerem ao
evento serão registrados como faltosos;
9.5) Os faltosos não receberão os certificados de participação e apresentação de trabalho.

10) DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1) Qualquer alteração realizada, no presente edital, será comunicada, previamente, por
meio de aviso no mural do Curso de Direito do campus Nilópolis do Centro Universitário
UNIABEU e por e-mail;
10.2) As questões omissas serão decididas pela comissão organizadora do II Seminário de
Pesquisa do Curso de Direito da UNIABEU;
10.3) Eventuais dúvidas deverão
seminariodireitouniabeu@gmail.com;

ser

enviadas

para

o

10.4) O edital entra em vigor na data da sua publicação.

Nilópolis, 14 de março de 2019.

CESAR ALEXANDRE BARBOSA
COORDENADOR DO CURSO DE DIREITO
UNIABEU

endereço

eletrônico

ANEXO I
MODELO DE RESUMO EXPANDIDO

TÍTULO (Times New Roman)
Grupo de Trabalho
Autor 1 - Nome1
Autor 2 (facultativo) - Nome2

RESUMO: XXXX (máximo 150 palavras).

PALAVRAS-CHAVE: XXXX

1) INTRODUÇÃO

O escrito objetiva esclarecer aos autores de estudos científicos, o formato a ser
utilizado nos trabalhos submetidos ao I SEMINÁRIO DE PESQUISA DO CURSO DE
DIREITO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIABEU. Este modelo de resumo expandido
está de acordo com o modelo indicado para os informes científicos, assim, serve de referência
para os trabalhos, que se aprovados estarão compondo os Grupos de Trabalhos do evento.
Importante levar em consideração que a formatação do resumo expandido é essencial
para uma boa avaliação do trabalho.

2) FORMATAÇÃO GERAL

O resumo expandido deverá conter titulo, autores, resumo, palavras-chave,
introdução, desenvolvimento, conclusão e referenciais. Ao apresentar o desenvolvimento de
seu trabalho, faz-se necessário discutir os conceitos envolvidos no estudo, a metodologia
1

Titulação (Pós-Doutor, Doutor, Mestre, Especialista, Bacharel, Graduando), Instituição de vínculo e Email de
contato
2
Titulação (Pós-Doutor, Doutor, Mestre, Especialista, Bacharel, Graduando), Instituição de vínculo e Email de
contato

utilizada e os resultados obtidos no decorrer da execução do projeto de pesquisa, são aspectos
fundamentais para uma boa estruturação do referido resumo expandido.

3) CONCLUSÃO

Neste espaço é importante que se apresente, de forma sucinta, os resultados obtidos
ao longo do estudo. Indicando claramente vantagens, limitações e possibilidades de aplicação
do referido estudo.

4) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Os referenciais utilizados no escrito devem ser apresentados, de acordo com as
Normas Técnicas para Trabalhos Científicos, ABNT.

LAKATOS, Eva Maria MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do Trabalho
Cientifico. 3. Ed. São Paulo: Atlas, 1991.

