FAEX – FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE EXTREMA
Núcleo de Extensão e Núcleo de Pesquisa em Direito

II SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM DIREITO DA FAEX

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO
EDITAL Nº 01/2019

1.

APRESENTAÇÃO

O Seminário de Iniciação Científica em Direito – SICEDIR tem por objetivo constituir o
espaço para a divulgação, debate e interação dos resultados das pesquisas dos acadêmicos e
egressos do curso de Direito da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Extrema, FAEX.
Em sua segunda edição, o SICEDIR terá como tema a “Dogmática Constitucional”.
A proposta central do evento é a exposição de pesquisas, concluídas ou em
desenvolvimento, no formato de pôsteres e\ou resumos expandidos para avaliação e diálogo
das pesquisas realizadas pelos alunos da graduação e egressos. Também prevê a organização
de workshops para que a comunidade acadêmica tenha a oportunidade de aprimorar suas
habilidades científicas e intelectuais.
Data do evento: 04 de junho de 2019
Local: FAEX – Prédio I.

2.

3.

OBJETIVOS
a)

Promover e oportunizar a apresentação de pesquisa dos estudantes;

b)

Oportunizar o intercâmbio de experiências e de resultados de pesquisa.

PÚBLICO ALVO

Professores, acadêmicos e egressos da graduação em Direito da FAEX, bem como a
comunidade externa.

4.

CARGA HORÁRIA

A carga horária, para efeito de atividades complementares, será dividida em duas
modalidades:

a) Apresentação de trabalho (pôster ou resumo expandido):
50 horas para os alunos participantes, apresentação e publicação dos trabalhos;
b) Participação como ouvinte:
10 horas mediante entrega de relatório de dois trabalhos (pôster ou resumo expandido).

5.

DAS VAGAS

Serão disponibilizadas 40 vagas para a apresentação das pesquisas no formato de
pôster ou resumo expandido.

6.

PROGRAMA
O Seminário de Iniciação Científica em Direito ocorrerá em cinco etapas:
a) inscrição dos trabalhos;
b) seleção;

c) apresentação e avaliação das pesquisas em nos formatos de pôster e resumo
expandido;
d) premiação e
e) publicação dos trabalhos nos Anais, observando o seguinte calendário de prazos:

ETAPAS

DATAS

Inscrição dos trabalhos

02 de maio de 2019

Divulgação dos trabalhos selecionados

15 de maio de 2019

Data do evento
7.

4

de junho de 2019

DAS INSCRIÇÕES

Estão habilitados a se inscrever para apresentar trabalhos os estudantes da graduação
bem como egressos do curso de Direito. A inscrição pode ser realizada para exposição de
pôster ou resumo expandido. Os trabalhos podem ser apresentados na forma de pesquisas
completas ou na forma de resultados parciais de pesquisas.
Os trabalhos podem ser feitos em coautoria de até três alunos e/ou egressos sob a
orientação de um professor do curso de Direito.
Os interessados em apresentar sua pesquisa deverão efetuar suas inscrições através
do e-mail pesquisadireito@faex.edu.br, encaminhando em formato de arquivo pdf e word.

- Trabalho a ser apresentado (cópia do pôster em tamanho A4), elaborado em
conformidade com as normas da ABNT e do anexo I, com a indicação do nome completo,
instituição e titulação do professor orientador.

8.

SELEÇÃO DOS TRABALHOS PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO

Os trabalhos recebidos serão selecionados e organizados em eixos temáticos pela
Comissão de Organização, Seleção e Avaliação. Os trabalhos selecionados para apresentação
serão divulgados nas salas de aula da FAEX, com informação da hora e local de apresentação.
A Comissão de Organização, Seleção e Avaliação será composta dos seguintes
avaliadores, podendo ser alterada, a qualquer tempo, pelo Coordenador do Curso:
Presidente: Professor Me. Wanderson Gomes de Oliveira
Membros: Professores Me. Aldo Botana Menezes e Ma. Débora Borges Prado

8.1.

TRABALHOS SELECIONADOS

Os pôsteres e resumos expandidos selecionados deverão ser enviados e/ou
disponibilizados ao Núcleo de Pesquisa (Nupac) até o dia 30 de maio de 2019.

8.2.

APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS

Os trabalhos (pôsteres e resumo expandido) serão apresentados e avaliados no dia 04
de junho de 2019, terça-feira, das 19h às 22h.
Os pôsteres ficarão disponíveis do dia 04 de junho de 2019 ao dia 12 de junho de 2019,
para a comunidade em geral durante a realização do evento. Na data do evento, 04 de junho
de 2019 os autores dos trabalhos deverão ficar disponíveis para a apresentação e
esclarecimentos de dúvidas.
Os pôsteres e apresentações de resumo expandido serão avaliados pelos professores
membros da Comissão de Organização, Seleção e Avaliação, os quais poderão fazer
questionamentos aos autores na data do evento.

8.3.

PREMIAÇÕES
A Comissão de Organização, Seleção e Avaliação escolherá os três melhores trabalhos.

A Comissão, ainda, avaliará os trabalhos inscritos e indicados pelos alunos como sendo
do Programa Interdisciplinar de Curso – PIC.

9.

PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS NOS ANAIS

Os trabalhos aprovados serão publicados na forma de resumos, na seção de resumos.
Os pôsteres e resumos expandidos serão publicados nos Anais do II Seminário de Iniciação
Científica da FAEX, em formato eletrônico, no site da FAEX.
O conteúdo e opiniões dos textos serão de responsabilidade dos seus respectivos
autores.

10.

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO
Dia 04 de junho de 2019
19h – Abertura do II SICEDIR
19:15 - 22h – Apresentação dos Trabalhos
22h – Premiação e Encerramento

11.

LOCAL
FAEX, Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Extrema. Estr. Mun. Pedro Rosa da
Silva, s/n – Vila Rica, Extrema – MG, 37640-000

________________________________
Prof. Wanderson Gomes de Oliveira
Coordenador do Curso de Direito

ANEXO I

Os trabalhos a serem apresentados, pôster e resumo, deverão conter:
a) Título do Trabalho;
b) Nome dos Autores e Professor;
c) Instituição;
d) Introdução;
e) Problema da Pesquisa;
f)

Objetivos;

g) Justificativa;
h) Metodologia e
i)

Referências.
PREPARAÇÃO DO PÔSTER

Qualquer material poderá ser utilizado para confecção do pôster, atentando aos seguintes
parâmetros: TAMANHO: 90 cm de largura por 120 cm de comprimento.

RECOMENDAÇÕES PARA OS PÔSTERES
Título: Sugerimos fontes de 20-24 mm – no máximo 100 pontos, LETRAS MAIÚSCULAS ou
em Negrito. Incluir os nomes dos autores e professor orientador e as instituições onde o
trabalho foi desenvolvido no topo do pôster.
Capítulos: Sugerimos fontes de 48 pontos – no máximo 60 pontos, LETRAS MAIÚSCULAS.
Os capítulos serão os seguintes itens do desenvolvimento do trabalho: INTRODUÇÃO,
PROBLEMA, OBJETIVOS, JUSTIFICATIVA, METODOLOGIA e REFERÊNCIAS.
Conteúdo: Sugerimos fontes de 24-28 pontos. Espaçamento simples.

