
  

30 horas de atividades complementares, além 

de  20horas  de atividade aos congressistas que 

apresentarem trabalhos.  



 

REGRAS DOS TRABALHOS ACADÊMICOS  

 

1. A inscrição do congressista que deseja submeter trabalhos para o Congresso de Direito só 

poderá ser realizada até o dia 12/05/2021.  

2. Todos os autores deverão estar inscritos no Congresso de Direito, para os trabalhos estarem 

aptos a submissão  

3. O trabalho deverá ser submetido pelo seguinte e-mail congresso.direito@unifacol.edu.br   

4. O número máximo de autores por trabalho é de até 04 (quatro) pessoas, sendo 

OBRIGATÓRIAMENTE um deles o professor orientador, devendo apenas um dos 

inscritos realizar a submissão do trabalho e informar a disponibilidade para a apresentação 

se tarde ou noite.    

5. O arquivo deve estar em formato Word (doc. ou docx.) e salvo sem senha de proteção 

6. O arquivo deverá estar nomeado da seguinte forma: NomeDoCurso_Nome-eSobrenome-

do-Autor-Principal_CONGRESSODEDIREITO. Por exemplo, um aluno do curso de 

Direito, de nome Maria José, nomearia assim: Direito_Maria-

José_CONGRESSODEDIREITO.  

7.  Trabalhos enviados fora das normas e formatos de submissão não serão aceitos pela 

comissão de formatação 

8. Serão aceitos trabalhos em formato de RESUMO EXPANDIDO, conforme modelo 

disponível nas páginas seguintes.  

9. O resumo expandido deverá ter no mínimo 03 (três) e no máximo 04 (quatro) páginas, já 

incluídas Tabelas, figuras, ilustrações, fotos.  

10. O trabalho deve estar formatado com as seguintes características: Escrito em Língua 

portuguesa, tamanho de página A-4; margens superior e esquerda de 3,0 cm; margens 

inferior e direita de 2,0 cm; no corpo do texto deve ser empregada fonte Time New Roman, 

tamanho 12; alinhamento justificado; o espaçamento entre as linhas deverá ser simples; as 

citações com mais de três linhas, paginação, notas, legendas e fontes das ilustrações e 

tabelas devem ser escritas com fonte de tamanho menor e uniforme. 

11. As citações de artigos, assim como as referências no texto devem seguir as normas vigentes 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (NBR 6023 de 2018 e NBR 10520 

de 2002).  

12. Os certificados dos autores serão disponibilizados para impressão no e-mail 

disponibilizado no ato da inscrição.  

13. Os congressistas que tiverem seus trabalhos aprovados para apresentação receberão o link 

através do e-mail e whatsapp informados no ato da submissão do trabalho.   

14. O tempo máximo de apresentação de cada trabalho é de 10 minutos, seguidos de 5 

minutos para perguntas, sem intervalo entre um trabalho e outro. O tempo estipulado para 

cada trabalho deverá ser rigorosamente respeitado em cada apresentação.  

 



 

 

(Modelo de Resumo Expandido)  

TÍTULO: SUBTÍTULO (se houver) 

O TÍTULO do trabalho em letras maiúsculas, utilizando fonte Times New Roman, tamanho 

12, em negrito, centralizado, com no máximo 20 palavras. 

 

Autor (Nome completo) ;Autor (Nome completo)  

Os nomes completos dos autores (havendo mais de um autor) devem estar separados por 

ponto e vírgula e escritos em fonte Times New Roman, corpo 12, sem negrito, centralizados e 

grafados com as letras iniciais maiúsculas. 

 

RESUMO 

Resumo é apresentação concisa do texto, destacando-se os aspectos de maior interesse e 

importância, ou seja, o objetivo, o método (metodologia), os resultados e as conclusões do 

trabalho. É elemento obrigatório e deve ser redigido em parágrafo único, sem recuo inicial, em 

espaço simples, com no mínimo 100 e no máximo 250 palavras, em fonte Times New Roman 

tamanho 12, sendo constituído de uma sequência de frases concisas, afirmativas e não de uma 

simples enumeração de tópicos. Deve ser auto-explicativo, utilizando a terceira pessoa no 

singular e dando preferência ao verbo na voz ativa. A primeira frase deve ser significativa, 

explicando o tema principal do artigo. Logo abaixo do resumo, são apresentadas as palavras 

representativas do conteúdo do trabalho, isto é, palavras-chave e/ou descritores. Outras 

informações podem ser consultadas na norma ABNT NBR 6028. 

 

Palavras-chave: Elemento obrigatório, as palavras-chave devem figurar logo abaixo do 

resumo, antecedidas da expressão “Palavras-chave:” e separadas entre si por ponto e finalizadas 

também por ponto. Mínimo 3 e máximo 5. Deve-se evitar repetir palavras utilizadas no título 

do artigo. Seguindo a NBR 6022. Artigo. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

A INTRODUÇÃO é a parte inicial do resumo expandido, na qual devem constar a 

delimitação do assunto tratado, os objetivos da pesquisa, a justificativa e importância do objeto 

de estudo e outros elementos que forem necessários para situar o tema do trabalho. 

 

 

Titulação; Instituição; endereço eletrônico. 

Titulação; Instituição; endereço eletrônico. 



2 METODOLOGIA  

 

 

A Metodologia é a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda ação 

desenvolvida no método (caminho) do trabalho de pesquisa. É a explicação do tipo de pesquisa, 

do instrumental utilizado (questionário, entrevista etc.), do tempo previsto, da equipe de 

pesquisadores e da divisão do trabalho, das formas de tabulação e tratamento dos dados, enfim, 

de tudo aquilo que se utilizou no trabalho de pesquisa. 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

No caso do resumo expandido, esta é a parte na qual se apresentam os resultados obtidos, 

interpretando-os e discutindo esses resultados com citações de outros autores; estas citações 

podem trazer informações que complementem o resultado, ou referenciar autores que 

encontraram o mesmo resultado (concordam) ou resultados diferentes (discordam). Resultados 

também podem ser apresentados na forma de Tabelas e/ou Figuras. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No caso do resumo expandido, aqui se estabelecem relações com os objetivos e/ou hipóteses 

apresentados na introdução do trabalho, podendo incluir: 

• Síntese do trabalho realizado, demonstrando se os objetivos foram alcançados; 

• Análise do mérito da pesquisa (contribuição, relevância e viabilidade); 

• Posição dos autores, bem como questões em aberto, direcionando para novas pesquisas; 

• Recomendações de melhorias nos processos pesquisados e propostas de novos estudos 

para o ambiente pesquisado, no tocante às necessidades percebidas. 

 



 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

Possibilitam a identificação de documentos e publicações, no todo ou em parte. Serve 

para relacionar as fontes consultadas e referenciadas, que sustentam o marco teórico 

de     referência.  

Os registros devem obedecer às normas da ABNT NBR 6023 de 2018. São 

organizados por sobrenomes e em ordem alfabética e alinhada a esquerda.  

 

  


