
 

 

 

 

IV ENCONTRO DE PRÁTICA JURÍDICA – I MOSTRA CIENTIFICA DO NPJ 

Edital nº 1, de 01 de novembro de 2019 

Regras para submissão de trabalhos na I Mostra Científica do NPJ 

 

Ao estabelecer como princípio a prática profissional, o Núcleo de Práticas 

Jurídicas – NPJ do Curso de Direito da UNICRUZ organiza o IV Encontro de Práticas 

Jurídicas e I Mostra Científica do NPJ, com o escopo de fomentar entre os alunos 

matriculados a partir do sexto semestre do curso de direito, que estejam cursando ou não 

estágio curricular junto ao Nucleo de Praticas jurídicas, à iniciação científica e 

promover um espaço vinculado à área jurídica de troca de experiências e saberes. 

O IV Encontro de Práticas Jurídicas, por intermédio do Grupo de Pesquisa 

em Cidadania, Democracia e Direitos Humanos - GPJUR oportunizará, dentre outras 

atividades acadêmicas, as submissões dos trabalhos na modalidade de 

artigos/trabalhos completos, conforme as regras abaixo: 

 

1) A temática deverá estar vinculada a prática jurídica; 

2) Os trabalhos deverão ser enviados para o e-mail npj@unicruz.edu.br, até o dia 

18/11/2019; 

3) Será permitido até 02 autores por trabalho, sendo que no caso de participação do 

professor orientador, este deverá aparecer como co-autor; 

4) Cada aluno poderá submeter até 02 trabalhos; 

5) Os trabalhos homologados serão apresentados na forma oral, em banca, e 

computarão 40h de atividades complementares na modalidade pesquisa; 

6)  O texto deverá ser em programa compatível com o Microsoft Office – Word 

2013, fonte Times New Roman, tamanho 12, com margem superior e esquerda 

de 3 cm e direita e inferior de 2 cm. O texto deverá conter de 07 a 10 páginas, 

digitadas em formato A4, com espaçamento entre linhas de 1,5 cm no texto e 

simples no título, na autoria, nas notas de rodapé, nos títulos de figuras e de 

quadros e nas referências. Resumo e Abstract devem preceder o texto devendo 

ser digitado em espaço simples, com no máximo 250 palavras, Times New 

Roman, tamanho 12; 

7) O texto deverá conter as seguintes subtítulos: a) RESUMO E ABSTRACT 

(abaixo do resumo e abstract deverão ser mencionadas de 03 a 05 palavras-

chave e keywords, respectivamente, justificadas à esquerda e separadas por 

ponto final, iniciar cada um delas em letra maiúsculas, tamanho 12); b) 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS e/ou INTRODUÇÃO (contendo a 

problemática, os objetivos e a metodologia); c) REVISÃO DE LITERATURA 

(deve seguir o manual de normalização da UNICRUZ, no endereço eletrônico 

https://home.unicruz.edu.br/comissao-editorial/#manual-editorial); d) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS e/ou CONCLUSÃO; e) REFERÊNCIAS; 

8) O título deve constar na primeira linha com letra maiúscula, em negrito, 

tamanho 14, centralizado e espaçamento simples entre linhas. Os subtítulos 

deverão estar alinhados à esquerda, com a letra inicial maiúscula e em negrito; 

9) Os parágrafos devem receber alinhamento justificado, com primeira linha 

apresentando recuo de 1,5 cm; 

10) As citações e referências deverão seguir o Manual de Normalização da Unicruz, 

conforme endereço eletrônico informado no item 7; 
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11) Identificação: o nome do autor e orientador deverão aparecer na segunda linha, 

na seguinte sequência: sobrenome (letras maiúsculas, tamanho 12), seguido do 

nome por extenso (em letras minúsculas com exceção das primeiras, tamanho 

12) e o nome do apresentador do trabalho deverá ser sublinhado. O nome do 

autor deverá ser digitado em tamanho 12, justificados à direita; 

12) As especificações de autor e orientador e o endereço eletrônico deverá (ão) ser 

mencionado (s) em nota de rodapé, tamanho 10, espaço simples; 

13) Os trabalhos serão analisados pela Comissão Organizadora e aqueles que não 

forem homologados, não computarão horas de atividades complementares; 

14) Apresentação: os trabalhos homologados terão sua apresentação oral perante 

banca de professores, no dia 21/11/2019, no turno da tarde, conforme 

cronograma a ser previamente divulgado. Cada apresentador terá o tempo 

máximo de 10 minutos para sua exposição oral. Para apresentação será 

disponibilizado equipamento de Datashow. Outros materiais de informática 

necessários deverão ser providenciados pelo aluno; 

15) A lista dos trabalhos homologados e o cronograma de apresentações serão 

divulgados até o dia 20/11/2019, nos murais do NPJ e do Curso de Direito; 

16) Os trabalhos apresentados na Mostra Científica do NPJ poderão fazer parte do 

relatório final de estágio. 

 

 

Cruz Alta/RS, 11 de novembro de 2019. 

 

 

Profa. Ma. Raquel Buzatti Souto 

Coordenação NPJ 

 

 

 

 

 


