
3º Simpósio de Pesquisa Científica em Direito: UNIMEP-LINS 

REGULAMENTO de participação no 3º Simpósio de Pesquisa Científica: UNIMEP-LINS 

A Comissão Organizadora do 3º Simpósio de Pesquisa Científica – UNIMEP-LINS no uso de 
suas atribuições torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas relativas à 
participação no evento, que será realizado no dia 08 de novembro, às 19 horas. 

1. OBJETIVOS 
a. Divulgar as atividades de pesquisa realizadas por alunos de graduação. 
b. Gerar a integração ensino-pesquisa-extensão entre os corpos discente e docente, no campo  
da graduação. 

 
2. PÚBLICO-ALVO 
Alunos de graduação. 

 
3. DA SUBMISSÃO DE RESUMO EXPANDIDO 
As inscrições dos resumos serão realizadas no período de 23/09/2019 a 20/10/2019, mediante 
a submissão. 
a. Cada participante poderá enviar um resumo expandido. 
b. O participante, ao efetivar sua inscrição, concorda com todas as regras do evento 
explicitadas neste regulamento, sendo responsável pelo conteúdo apresentado. 
c. Após a submissão do resumo expandido, não haverá mais a possibilidade de alterações, 
tanto dos dados pessoais quanto do conteúdo textual; 
d. Cada trabalho poderá ter, no máximo, 03 (três) autores. 
e. O resumo deverá ser encaminhado somente via e-mail: simposiounimep@gmail.com 

4. SOBRE A ESTRUTURA DOS RESUMOS EXPANDIDOS 

1. O texto dos trabalhos deve ser organizado em Título, Autores, Resumo, Palavra-chave, 
Introdução, Desenvolvimento, Conclusões e Referências.  

2. O resumo expandido deverá ocupar, no mínimo, três laudas, podendo incluir tabelas e/ou 
figuras. 

5. DA COMUNICAÇÃO ORAL DOS RESUMOS EXPANDIDOS 
a. Os resumos expandidos aprovados deverão ser apresentados. 
b. Cada grupo de trabalho terá no mínimo um coordenador, que será responsável pela ordem 
de apresentação e moderação das discussões. 
c. Cada participante terá no máximo 10 (dez) minutos para apresentação do tema. Após, serão 
disponibilizados mais 05 (cinco) minutos para as orientações dos Coordenadores do GT e 
demais colocações dos outros participantes do GT. Mesmo para resumos com dois ou três 
autores, o tempo máximo para apresentação (10 minutos) permanece; e 
d. Será permitida a utilização de equipamentos multimídia (datashow, microcomputadores etc.) 
nas apresentações. 
 
 
6. DAS INSCRIÇÕES NO EVENTO 
Está condicionada a submissão do resumo expandido. 
- Não é cobrada a inscrição dos autores. 
 

7. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DO RESUMO EXPANDIDO 

 
Os resumos submetidos serão avaliados em duas etapas. 
 
Etapa I – Revisores avaliarão se os artigos obedecem às exigências deste Edital. Caso não 
obedeça o artigo será desqualificado. 



 
Etapa II – Será considerado os seguintes itens na avaliação: 
a) Atualidade, originalidade e relevância do tema. 
b) Pertinência do título e qualidade do resumo. 
d) Consistência teórica. 
e) Clareza, pertinência e consecução dos objetivos. 
f) Metodologia utilizada (adequação e qualidade). 
g) Análise de dados e resultados. 
h) Articulação teórica e metodológica da interpretação. 
i) Conclusões: fundamento, coerência e alcance; e 
j) Qualidade da redação e organização do texto (clareza e objetividade). 
 
8. SOBRE O RESULTADO DOS RESUMOS APROVADOS 
O resultado dos resumos expandidos aprovados sairá no dia 03 de novembro de 2019, via e-
mail. 

 
9. CLAUSULA DE RESERVA 
Casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Comitê Organizador do 3º Simpósio de 
Pesquisa Científica UNIMEP-LINS. 

 

 

 


