
 

XX CONGRESSO DE DIREITO DA ASCES-UNITA – REFORMAS E JUSTIÇA SOCIAL: O PAPEL 

DO ESTADO NA PROMOÇÃO DA CIDADANIA, DO DIREITO AO TRABALHO E À 

APOSENTADORIA  

 

EDITAL DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

 

O Comitê Científico do XX Congresso de Direito da ASCES/UNITA torna público o presente edital de 

seleção de trabalhos científicos, a serem apresentados durante o XX Congresso de Direito, intitulado 

Reformas e Justiça Social: O papel do Estado na promoção da cidadania, do direito ao trabalho 

e à aposentadoria, que realizar-se-á nos dias 30 e 31 de outubro de 2019. As pessoas interessadas 

em enviar trabalho deverão seguir as orientações contidas neste edital. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1. A submissão de trabalhos científicos deve seguir as regras do presente edital e serem 
realizadas no período de 12 de setembro de 2019 a 28 de setembro de 2019. Mesmo 
após o recebimento da carta de aceite, o trabalho somente estará aprovado para 
apresentação e publicação nos anais do evento após comprovada a taxa de pagamento 
da inscrição do(s) autor(es).  

 

DA INSCRIÇÃO 

 

2. A submissão de trabalhos científicos dar-se-á através do envio do arquivo no modelo em 
anexo para o e-mail congressodedireito2019@asces.edu.br. No assunto do e-mail deve 
ser indicado o Grupo de Trabalho (GT) e, no corpo do mesmo devem ser indicados o 
título, a modalidade e o resumo do trabalho científico submetido para análise.  

 

2.1. A Comissão Científica do evento tem poderes para redirecionar o trabalho científico 
para GT diferente do indicado na inscrição.  

 

3. O envio de trabalhos científicos é aberto para estudantes de graduação e pós-graduação, 
bem como aos demais profissionais e pesquisadores do Direito e áreas afins. 

 

4.  Cada participante poderá inscrever até 03 (três) trabalhos. 
  

5. Cada trabalho poderá ser assinado por autor(es), coautor(es) e professor orientador (se 
houver), totalizando-se até 03 (três) pessoas que assinam o trabalho.  

 

5.1.  Não há limite de número de trabalho para orientadores(as). 
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6.  Somente serão aceitos trabalhos com aderência aos seguintes Grupos de Trabalho 
(GT´s): 

 

GT 1. Sindicalismo e Movimentos Sociais;   

GT 2. Direitos Fundamentais Sociais;  

GT 3. Direito Coletivo do Trabalho;  

GT 4. Direito Previdenciário;  

GT 5. Cidadania, Dignidade Humana e o Mundo do Trabalho.  

 

DAS MODALIDADES 

 

7.  Os participantes podem inscrever seus trabalhos nas seguintes modalidades: 
 

7.1. Resumo Expandido; 
 

7.2. Artigo Científico. 
 

7.3. O Resumo Expandido deverá conter entre 500 (quinhentas) e 1000 (mil) palavras. Sua 
apresentação deverá ser realizada em banner, conforme o modelo obrigatório 
constante no Anexo I ao presente edital; 

 
7.4. O artigo científico deverá possuir entre 10 (dez) a 15 (quinze) páginas, incluindo as 

Referências. Sua apresentação será oral, devendo-se seguir obrigatoriamente o 
modelo constante no Anexo II ao presente edital. 

 

DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

 

8. Todos os trabalhos serão enviados para uma Banca Avaliadora, com competência 
comprovada nas temáticas do evento, composta por docentes da ASCES-UNITA e 
professores(as) convidados(as). Os trabalhos serão avaliados a partir de critérios pré-
estabelecidos pela Comissão Científica. 

 

8.1. A lista final de trabalhos selecionados será divulgada no portal institucional da ASCES-
UNITA <www.asces.edu.br> e no perfil oficial do Curso de Direito no Instagram 
<@direitoascesunita>, na data provável de 18 de outubro de 2019.  

 

 

DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

http://www.asces.edu.br/


9. A apresentação na Modalidade Banner será realizada na manhã do dia 30 de outubro de 
2019, das 9h às 12h30min, no espaço reservado para esta atividade. O avaliador visitará 
o banner, devendo o proponente realizar uma apresentação de 03 (três) minutos e 
responder as indagações do avaliador após a apresentação.  
 

10.  A apresentação na Modalidade Oral será realizada na manhã do dia 30 de outubro de 
2019, das 9h às 12h30min, nas salas de aula designadas para os Grupos de Trabalho. 
Cada participante poderá fazer uso de anotações impressas e projeção em data show.  

 

10.1. O tempo para apresentação de cada artigo é de 10 (dez) minutos;  
 

10.2. A elaboração dos slides para a apresentação sob a forma de comunicação oral é de 
inteira responsabilidade do (a) autor (as) e/ou coautores(as), devendo conter: Título, 
problema de pesquisa, objetivos, metodologia, discussão teórica, resultados e 
bibliografia. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

11.  A inscrição implica o reconhecimento e a aceitação, pelo(s) proponente(s), das condições 
totais previstas neste Edital. 

 

12.  A Comissão Científica do XX Congresso de Direito da ASCES-UNITA não cobrirá 
eventuais gastos do(s) proponente(s) com transporte, alimentação e hospedagem. 

 

13.  As disposições e instruções contidas nas Normas de orientação para elaboração dos 
trabalhos constituem regras de observância obrigatória e passam a integrar o presente 
edital. 

 

14.  Para esclarecimentos de dúvidas e/ou mais informações, os interessados deverão 
reportar-se à Comissão Científica, através do e-mail 
congressodedireito2019@asces.edu.br. 

 

 

Caruaru, 11 de setembro de 2019. 

 

Comissão Científica 

XX Congresso de Direito da Asces-Unita 
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ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

ANEXO I – Orientação para elaboração de Banner 

 

TITULO DO TRABALHO (ARIAL, 14, CENTRALIZADO, NEGRITO) 

Nome do Autor (1) 

Instituição a qual é vinculada 

E-mail  

 

Nome do Co-autor (2); 

Instituição a qual é vinculada 

E-mail  

 

Nome Completo do Orientador (não é obrigatório) (3) 

Instituição a qual é vinculada 

 

OBS: O Banner deve ser impresso em papel ou lona Largura: 90 cm; Altura: 120 cm. Template será 

enviado junto com a carta de aceite.    

 

Introdução: Na introdução deve ser 

apresentada a justificativa da pesquisa, o 

objetivo geral e os objetivos específicos. Deve 

ser escrito utilizando a fonte Arial, tamanho 12, 

justificado e espaçamento entrelinhas de 1,5.  

 

Metodologia: Deve ser apresentado o tipo de 

pesquisa, instrumentos de coletas de dados e 

técnicas para análise. O texto deve ser escrito 

utilizando a fonte Arial, tamanho 12, justificado e 

espaçamento entrelinhas de 1,5. Para as 

citações indiretas, recomenda-se utilizar apenas 

autor e ano. As citações diretas, não podem ter 

mais de 3 linhas, deve vir entre aspas (“”) com a 

mesma fonte do resto do texto, deve constar 

autor, ano e necessariamente o número da 

página.  

 

Discussão: Deve ser realizada breve 

discussão do tema, o texto deve ser escrito 

utilizando a fonte Arial, tamanho 12, 

justificado e espaçamento entrelinhas de 

1,5. Para as citações indiretas, recomenda-

se utilizar apenas autor e ano. As citações 

diretas, não podem ter mais de 3 linhas, 

deve vir entre aspas (“”) com a mesma fonte 



do resto do texto, deve constar autor, ano e 

necessariamente o número da página. 

 

Resultados: Apresentar os resultados das 

análises iniciais – quando tratar-se de 

pesquisas em andamento e resultados finais 

quando tratar-se de pesquisa concluída, 

deverá ter relação com os objetivos 

apresentados na introdução.  

Referências  

As citações das referências no texto devem 
seguir o seguinte formato: 
CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em 
ciências humanas e sociais. 8ª ed. São 
Paulo: Cortez, 2006. 



 

ANEXO II – Orientação para elaboração de Artigo  

 

TITULO DO TRABALHO (ARIAL, 14, CENTRALIZADO, NEGRITO) 

 

Nome do Autor (1) 

Instituição a qual é vinculada 

E-mail  

 

Nome do Co-autor (2); 

Instituição a qual é vinculada 

E-mail  

 

Nome Completo do Orientador (não é obrigatório) (3) 

Instituição a qual é vinculada 

E-mail  

 

Observação: O nome completo de autores e orientadores devem ser inseridos na fonte Arial, tamanho 

12 e centralizado. A indicação da instituição e o e-mail, deve constar na fonte Arial, tamanho 10, 

centralizado e em itálico. 

 

RESUMO: 

O resumo deverá ser digitado no programa Microsoft WORD, utilizando formato A4, na fonte 
Arial, tamanho 12 e justificado, deverá ter no máximo 300 (trezentas) palavra, margens 
superior e inferior de 3 cm, esquerda e direita de 2 cm, espaçamento entrelinha simples e 
apresentar uma visão geral do artigo, o foco do artigo, os objetivos e os resultados obtidos. 
 
Palavras-Chaves: mínimo 3 palavras, máximo 5, separadas por ponto e vírgula (;).  
 
 

O trabalho deve ser estruturado nos seguintes tópicos:  

 

1. INTRODUÇÃO  



Na introdução deve ser apresentada a justificativa da pesquisa, o objetivo geral e os 

objetivos específicos. Assim como no desenvolvimento do artigo, o texto deve ser escrito utilizando 

a fonte Arial, tamanho 12, justificado e espaçamento entrelinhas de 1,5. No início de cada parágrafo 

o recuo deve ser de 1,25.  

 

2. METODOLOGIA 

Na metodologia deve constar o tipo de pesquisa, instrumentos de coletas de dados e 

técnicas para análise. Assim como no desenvolvimento do artigo, o texto deve ser escrito utilizando 

a fonte Arial, tamanho 12, justificado e espaçamento entrelinhas de 1,5. No início de cada parágrafo 

o recuo deve ser de 1,25. Para as citações indiretas, recomenda-se utilizar apenas autor e ano, para 

as citações diretas, autor, ano e necessariamente deve constar o número da página. As citações de 

até três linhas, deve vir entres aspas (“”), em fonte Arial tamanho 12, as citações diretas com mais 

de três linhas em fonte Arial tamanho 10, espaçamento entrelinhas simples e recuo de 4 cm.  

 

3. DISCUSSÃO 

Esse tópico poderá ser subdivido em subtópicos, que deverá constar em caixa 

alta tamanho e em negrito. Assim como no desenvolvimento do artigo, o texto deve ser 

escrito utilizando a fonte Arial, tamanho 12, justificado e espaçamento entrelinhas de 1,5. 

No início de cada parágrafo o recuo deve ser de 1,25. Para as citações indiretas, 

recomenda-se utilizar apenas autor e ano, para as citações diretas, autor, ano e 

necessariamente o número da página. As citações de até três linhas, deve vir entres 

aspas (“”), em fonte Arial tamanho 12, as citações diretas com mais de três linhas em 

fonte Arial tamanho 10, espaçamento entrelinhas simples e recuo de 4 cm. 

 

4. RESULTADOS  

Apresentar os resultados das análises iniciais – quando se tratar de pesquisas em 

andamento e resultados finais quando tratar-se de pesquisa concluída, deverá ter relação com os 

objetivos apresentados na introdução.  

 

REFERÊNCIAS  

As citações das referências no texto devem seguir o seguinte formato: 

 



CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 8ª ed. São Paulo: 
Cortez, 2006. 
 

 

 

 


