
 

  

 

I MOSTRA CIENTÍFICA DO CURSO DE DIREITO DA FACULDADE DO 

VALE DO JAGUARIBE – FVJ 

OBJETIVOS:   

A I Mostra Científica do Curso de Direito da Faculdade do Vale do Jaguaribe – FVJ visa promover 

a troca de conhecimentos e o estímulo à investigação e produção científica, por meio do 

desenvolvimento de pesquisa desenvolvidas por alunos e docentes, considerando aspectos de 

qualidade, ética, cidadania, relevância social e originalidade dos trabalhos inscritos. 

PERÍODO DE SUBMISSÃO:  

25.08.2017 a 29.09.2017 (Após a expiração do prazo não haverá possibilidade de envio de novos 

trabalhos) 

DAS INSCRIÇÕES: 

Poderão ser inscritos na I Mostra Científica do Curso de Direito da Faculdade do Vale do Jaguaribe 

– FVJ trabalhos desenvolvidos por alunos regularmente matriculados ou ex-alunos dos cursos de 

Graduação da FVJ ou de outras instituições de ensino superior, desde que sob a orientação docente. 

SUBMISSÃO:  

Cada autor (a) poderá submeter e apresentar até dois trabalhos por inscrição. Não há limites para o 

envio de trabalhos como coautor. Cada trabalho pode conter até 05 autores (incluindo o orientador). 

Os trabalhos serão aceitos mediante a inscrição na Mostra de Trabalhos. 

NORMAS DOS TRABALHOS:  

Os trabalhos deverão ser submetidos de acordo com as normas descritas abaixo e enviados para o e 

mail: direito@fvj.br. 

O Artigo deverá ser elaborado em formato Word na versão 2010 ou inferior, tamanho A4, margens 

superior/esquerda 3,0 cm e inferior/direita 2,0 cm. Deve ser empregada fonte TIMES NEW 

ROMAN, tamanho 12, justificado e espaçamento 1,5. 

Deverá conter no mínimo 8 (oito) e, no máximo 12 (doze) páginas, onde será elaborado contendo: 

- Introdução (justificativa implícita e objetivos); 

- Metodologia; 

- Resultados e Discussão (podendo inserir tabelas, gráficos ou figuras); 

- Conclusões; 

- Referências Bibliográficas (As citações das referências no texto e no final devem seguir as normas 

da ABNT). 

IMPORTANTE: O ARQUIVO DO TRABALHO DEVE SER ANEXADO NO FORMATO PDF. 
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DA SELEÇÃO DOS TRABALHOS:  

O anúncio oficial dos resumos selecionados e do local e horário para a apresentação dos trabalhos 

aprovados será feito até o término do dia 02 de outubro de 2017, pelo site da Faculdade do Vale do 

Jaguaribe – FVJ (www.fvj.br), e em lista afixada nos corredores dos Blocos da instituição. 

CERTIFICADOS:  

Os certificados de participação no evento serão emitidos mediante a confirmação da apresentação 

do trabalho no evento, no formato banner. 

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS: 

Os trabalhos deverão ser apresentados na forma de pôster (banner) com as seguintes especificações: 

 Formato: 90cm de largura e 120cm de altura; 

 Título do trabalho (centralizado, maiúsculo e negrito); 

 Nome dos autores e respectiva instituição de origem (centralizado sem negrito no formato 

ABNT); 

 Conteúdo para trabalhos originais/revisão de literatura: Introdução, Objetivos,Materiais e 

Métodos, Resultados e Discussão, Conclusão e Referências 

 Conteúdo para projetos: Introdução, Objetivos, Materiais e Métodos, Fundamentação Teórica, 

Cronograma, Referências. 

É obrigatória a presença de, pelo menos, 01 (um) dos autores para a apresentação do trabalho, exceto 

o professor orientador, que será responsável pelo conteúdo apresentado e pelas opiniões emitidas 

durante a sua apresentação. 

Apenas um do(s) autor(es) inscrito(s) poderá fazer a exposição do trabalho. Não poderão ser 

solucionadas colisões de horário de apresentação advindas da mudança de apresentador, caso 

ocorra. O autor deverá comparecer ao local indicado com antecedência mínima de 30 (trinta) 

minutos. 

AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS: 

Para a apresentação dos trabalhos, um dos autores fará a exposição do conteúdo para um membro 

da Comissão Avaliadora no horário e local previamente estabelecidos pela organização do evento. 

Após a exposição do conteúdo o autor deverá permanecer no local durante todo o período da Mostra 

de Trabalhos, colocando-se a disposição dos membros da Comissão Organizadora para a arguição. 

O primeiro colocado dos trabalhos apresentados receberá certificado de mérito científico. 

O orientador do trabalho que obtiver a primeira colocação receberá certificado de premiação 

docente. 



 

  

 

A não apresentação do trabalho implicará na eliminação do mesmo e não serão emitidos os 

certificados correspondentes. 

DO CRONOGRAMA 

ATIVIDADES PERÍODO 

Divulgação do Edital 24 de agosto de 2017 

Período de inscrição 25 de agosto a 29 de setembro de 2017 

Apresentações dos Trabalhos 05 e 06 de setembro de 2017 

 

 

Aracati-CE, 24 de agosto de 2017 

 

Coordenação do Curso de Direito da FVJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ANEXO 

 

I MOSTRA CIENTÍFICA DO CURSO DE DIREITO 

Faculdade do Vale do Jaguaribe 
Outubro de 2017 

[TÍTULO] 

Autor(es)¹(IC); Orientador²PQ)  

1. especificação dos autor(es) 

2. especificação do orientador 

 

e-mail: 

 

Palavras-chave:  

Resumo

Introdução

  

 

Metodologia

Resultados e Discussão

 

Conclusão

  

  

Referências 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

 

 

 


