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EDITAL Nº 02/2019
NEJUS
DE CHAMADA PARA INSCRIÇÃO NA I
JORNADA JURÍDICA DO CURSO DE
DIREITO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO
UNIVEL
E
ESCOLA
DA
MAGISTRATURA - EMAP/CVEL DE
2019.
O Curso de Direito de Universitário Univel e a Escola da Magistratura do Paraná Núcleo de Cascavel, através do Núcleo de Estudos Jurídicos e Sociais – NEJUS,
TORNA PÚBLICA:

A abertura de inscrição e as normas para submissão de trabalhos à I
JORNADA JURÍDICA DO CURSO DE DIREITO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO
UNIVEL E ESCOLA DA MAGISTRATURA- EMAP- NÚCLEO DE CASCAVEL,
com o tema “Novas Tecnologias no Direito e Compliance”, que ocorrerá nos
dias 04 e 05 de junho de 2019, como parte da programação do XVII
CONGRESSO DO CURSO DE DIREITO E ESCOLA DA MAGISTRATURA –
EMAP – NÚCLEO/CVEL, nas dependências da Instituição.
1 OBJETIVOS
a) Estimular a iniciação científica, pesquisa e extensão do Centro Universitário
Univel;
b) Desenvolver a prática de comunicação oral pelos acadêmicos;
c) Fomentar a apresentação de trabalhos científicos nas categorias de
COMUNICAÇÃO ORAL;
2 INSCRIÇÕES
As inscrições para a I JORNADA JURÍDICA DO CURSO DE DIREITO DO
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL E ESCOLA DA MAGISTRATURANÚCLEO/Cvel, serão limitadas em 300 vagas.

2.1 PRAZOS E VALORES
a) As submissões dos PAPERS para a I JORNADA JURÍDICA DO CURSO DE
DIREITO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL E ESCOLA DA
MAGISTRATURA - NÚCLEO DE CASCAVEL serão realizadas de 20 de
abril
a
25
de
maio
de
2019,
através
do
e-mail
jornadajuridica2019@univel.br
b) Poderão enviar trabalhos para a I JORNADA JURÍDICA DO CURSO DE
DIREITO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL E ESCOLA DA
MAGISTRATURA - NÚCLEO DE CASCAVEL, acadêmicos e professores
do Centro Universitário Univel e da Escola da Magistratura.
c) No caso dos trabalhos que tiverem mais de um autor, aquele que enviar o
trabalho, deverá também efetuar a sua inscrição no XVII CONGRESSO DO
CURSO DE DIREITO E ESCOLA DA MAGISTRATURA – EMAP –
NÚCLEO/CVEL, e o pagamento da inscrição. Poderão ser submetidos no
máximo dois trabalhos por inscrição.
2.2 INSCRIÇÃO PARA COMUNICAÇÃO ORAL – (Paper)
a) O autor deve enviar para o e-mail jornadajuridica2019@univel.br
1. Duas (02) cópias digitais do artigo em PDF, destas uma (01) cópia com
identificação do(s) autor(es) e uma (01) sem identificação.
2. Uma cópia do artigo em WORD, com identificação do(s) autor(es).
b) O trabalho com mais de um autor deve ser inscrito e enviado por apenas um
dos autores. A apresentação deste pode ser feita por todos, ou por apenas
um dos integrantes.
c) Todos os emails recebidos serão confirmados pela comissão organizadora
da I JORNADA JURÍDICA DO CURSO DE DIREITO DO CENTRO
UNIVERSITÁRIO UNIVEL E ESCOLA DA MAGISTRATURA- EMAPNÚCLEO DE CASCAVEL. O autor tem a responsabilidade de conferir o
recebimento do e-mail de confirmação. Trabalhos não recebidos pela
comissão não serão considerados. Não nos responsabilizamos por envios
equivocados.
d) O modelo e mais detalhes sobre a confecção do Paper encontra-se
disponível em anexo nesse Edital.
(ANEXO I).

3 CERTIFICADOS

a) Os candidatos inscritos no XVII CONGRESSO DO CURSO DE DIREITO E
ESCOLA DA MAGISTRATURA – EMAP – NÚCLEO/CVEL receberão no email cadastrado no ato da inscrição o certificado de participação, desde que
tenham a frequência mínima de 75% durante o evento.
b) Os participantes com apresentação de trabalho (comunicação oral)
receberão certificado específico, após exposição.
4 NORMAS DOS TRABALHOS
Os trabalhos inscritos deverão ser em formato de paper, conforme normas
específicas, que seguem dispostas:
4.1 PAPER
Os papers deverão conter de 3 a 5 páginas; a fonte a ser utilizada na
digitação do texto é a Arial, tamanho 12. As margens devem obedecer às seguintes
dimensões: superior e esquerda - 3 cm; direita e inferior - 2 cm; sem parágrafos,
com formatação do texto justificada, ou seja, alinhada à esquerda e à direita; o
espaçamento empregado entre linhas na composição do texto deve ser simples; as
referências bibliográficas deverão obedecer às normas da ABNT. O título deve ser
escrito todo com letras MAIÚSCULAS, em negrito, fonte 14. Com um (01) espaço
entre o título e centralizado, incluir o(s) nome(s) dos autores (no máximo 02) e
professor orientador, todos qualificados em nota de rodapé, com sua Instituição de
origem e curso. Os nomes dos autores e do orientador serão indicados por seu
nome completo.
O modelo de Paper consta no ANEXO I deste Edital.
5 SELEÇÃO E ACEITE DOS TRABALHOS PARA APRESENTAÇÃO
Os trabalhos inscritos serão analisados por uma Comissão Avaliadora
constituída de um Presidente e demais Membros, escolhidos entre os docentes da
UNIVEL e EMAP, pela Comissão Organizadora da I JORNADA JURÍDICA DO
CURSO DE DIREITO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL E ESCOLA DA
MAGISTRATURA- EMAP/CVEL, em número suficiente para atender às
necessidades.
Por ocasião da submissão do trabalho, os autores deverão desenvolver seus
temas de preferência na temática do XVII Congresso de Direito “NOVAS
TECNOLOGIAS NO DIREITO E COMPLIANCE”. A avaliação será realizada de
forma anônima, em que nenhum dos autores será identificado pelos pareceristas,
em nenhuma fase do processo de apreciação. A Comissão avaliará os trabalhos,
confirmando ou não sua aceitação, em caráter irrevogável, avaliando
especialmente os seguintes pontos:
 Relevância do tema para a comunidade local e regional;
 Clareza na apresentação dos objetivos do trabalho;







Metodologia utilizada;
Organização e coesão do texto;
Conteúdo do trabalho;
Linguagem e redação do texto;
Respeito às normas de submissão de trabalhos.

Os papers serão apresentados na forma de Comunicação Oral.
Não serão aceitos, nem devolvidos para correção, trabalhos que não
estiverem de acordo com as normas gerais para inscrição ou com as instruções
para sua elaboração. Os autores deverão incluir corretamente as informações dos
autores na nota de rodapé conforme modelo anexo.
A divulgação dos trabalhos selecionados e do cronograma das
apresentações será realizada até 30 de maio de 2019, nos murais da Instituição.
A apresentação dos trabalhos selecionados fica condicionada a efetivação da
inscrição de todos os autores no XVII CONGRESSO DE DIREITO “Novas
Tecnologias no Direito e Compliance”.
6 APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
Os autores dos trabalhos deverão comparecer ao local divulgado no dia e
hora programado para a sua apresentação e deverão organizar sua exposição para
que no máximo em dez (10) minutos explique(m) seu tema, objetivo(s),
importância, argumentos e conclusões. Em seguida, será aberto tempo de cinco (5)
minutos para eventuais questionamentos da platéia.
7 DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos omissos serão decididos pela Coordenação Geral do Evento,
podendo ser dirimidos pessoalmente ou por telefone 3036-3650, ou por e-mail
jornadajuridica2019@univel.br
Cascavel, 12 de abril de 2019.

Elizabet Leal da Silva
Coordenadora do Núcleo de Estudos Jurídicos e Sociais - NEJUS

ANEXO I
ESTRUTURA DO PAPER PARA A I JORNADA JURÍDICA NO XVII CONGRESSO
DE DIREITO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL E ESCOLA DA
MAGISTRATURA DO PARANÁ- Núcleo Cascavel.
1. Título: em fonte Arial, tamanho 14, negrito, caixa alta, usando no máximo 200 caracteres;
2. Autoria: inserir o(s) nome(s) do(a/s) Autor(a/es) em fonte Arial, 12 Professor/Orientador e
Instituição de Ensino Superior;
3. Resumo: inserir o resumo do trabalho, utilizando fonte Arial, em corpo 12, com
espaçamento simples entre as linhas. Mínimo de 400 e máximo de 900 caracteres
(correspondentes ao mínimo de cinco e máximo de 10 linhas), num só parágrafo.
4. Palavras-chave: mínimo de 3 e o máximo de 5 palavras-chave, separadas por ; (ponto e
vírgula). Usar fonte Arial, tamanho 12.
5. Corpo do trabalho: inserir o texto do corpo do trabalho, usando exclusivamente a fonte
Arial, em corpo 12, com espaçamento simples entre as linhas, e margens justificadas,
incluindo as referências bibliográficas, tabelas e ilustrações.
As citações de mais de 3 linhas devem ser digitadas em corpo 11, com espaçamento
simples entre as linhas e destacadas do texto por margem esquerda maior que a do
parágrafo; as citações de até três linhas devem integrar o corpo do texto e ser
assinaladas entre aspas. Informar (SOBRENOME, 2005, p.79).

Os papers poderão incluir mínimos de 03 e máximos de 05 páginas.. Tabelas e ilustrações
devem vir no corpo do texto, no próprio arquivo do trabalho. Recomenda-se sejam usadas
imagens em formato JPG.
Estrutura do corpo do trabalho:
1 INTRODUÇÃO
2 OBJETIVO
3 JUSTIFICATIVA
4 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
REFERÊNCIAS

SEGUE MODELO EXEMPLIFICATIVO DA ESTRUTURA DO PAPER

TITULO1
Batman da SILVA2
Huck dos SANTOS3
Shirra SOUZA4
Centro Universitário Univel, Cascavel, PR

RESUMO:
PALAVRAS-CHAVE:
INTRODUÇÃO
2 OBJETIVO
3 JUSTIFICATIVA
4 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
REFERÊNCIAS

Exemplos:
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA, Rodolfo Filho. Novo curso de direito civil:
obrigações. v.2. ed.16. São Paulo: Saraiva, 2015.
WAMBIER, Luiz Rodrigues; ALMEIDA, Flavio Renato Correia de. Curso avançado de
processo civil. Teoria geral do processo e processo do conhecimento. v.1. 15 ed. São
Paulo: RT, 2015.
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Trabalho submetido a I Jornada Jurídica do XVII Congresso de Direito, na modalidade _________.
Identificação das qualificações do aluno, email: _______.
3
Identificação das qualificações do aluno, email: _____________.
4
Orientador do trabalho. Professor do Curso _________, email: __________.
2

