
 

 

 

PAIDEIA – I Seminário Internacional de Iniciação Científica da 

UNIVALI 

10, 11 e 12 de junho de 2021 

Edital para submissão de resumos expandidos 

 

 

O Grupo de Pesquisa e Extensão Paideia, da Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI, 

torna público, o presente edital para a elaboração de resumos expandidos para o 1º 

Seminário Internacional de Iniciação Científica Univali. 

 

 
1. As submissões deverão satisfazer às seguintes condições: 

1.1 O resumo submetido deve ser inédito, ou seja, não ter sido publicado em 

nenhum outro periódico nacional ou estrangeiro; 

1.2 O resumo não esteja em processo de avaliação para publicação em outro 

periódico e nem estará durante este processo de avaliação. 

 

2. Quem pode apresentar os resumos: Alunos do Ensino Médio Univali 

(CAU), Alunos da graduação dos Cursos de Direito e Relações 

Internacionais e Alunos da graduação de instituições nacionais e 

estrangeiras, com orientação de um professor, necessariamente, com 

título de mestre ou doutor. 

2.1 Para os alunos de ensino médio, não é necessária a titulação de mestre 

ou doutor para o professor orientador. 

 
3. Linhas de Pesquisa: 

Teoria e Filosofia do Direito; 

Direito Público; 

Direito Privado; 

 
Direito das Relações Internacionais; 

Direito e Sustentabilidade; 

Direitos humanos e Cidadania. 

4. Diretrizes para Autores: 
4.1 A redação do resumo, quando em Língua Portuguesa, deve estar conforme as 

regras do novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa; 

4.2 As fontes de pesquisa referenciadas no resumo devem ser atuais e em 
consonância com estado da arte sobre o tema abordado; 

 



5. Natureza e elementos estruturadores básicos dos resumos: 

5.1 Os resumos deverão ser inéditos, escritos em português, espanhol, italiano ou 

inglês, e atender ao seguinte conteúdo: título, título em inglês, introdução, problema 

de pesquisa, objetivo, método de pesquisa, resultados alcançados e referências; 

5.2 Estes tópicos devem estar claramente destacados/especificados em negrito 

ao longo do texto; 

5.3 Na identificação do(s) autor(es), em nota-de-rodapé, deve constar titulação, 

instituição à qual está ligado, país, endereço eletrônico para correspondência (e- 

mail); 

5.4 As referências deverão estar em ordem alfabética da primeira letra do 

sobrenome do autor e constar no final dos artigos, de acordo com a ABNT 

NBR 6023; 

 
6. Quanto a responsabilidade: os resumos assinados são de responsabilidade 

exclusiva dos autores. O conteúdo dos resumos assinados não reflete a opinião da 

comissão organizadora deste edital; 

 

7. Co-autoria: é possível até o máximo de 3 (três) autores, devendo todos serem 

identificados conforme especificado no item 4.3. 

 
8. Limite de submissões de resumos: cada autor (individualmente ou em co- 

autoria) poderá submeter apenas um resumo para o presente edital. 

 

9. Configurações elementares da estrutura do resumo expandido: 

9.1 Letra em Fonte Arial, tamanho 12; 

9.2 Espaçamento entre linhas: 1,5; 

9.3 Margens de 3 cm; 

9.4 Folha: A4; 

9.5 Alinhamento justificado; 

9.6 Entrada de parágrafo de 1,25cm; 

 
10. Citações e notas 

10.1 As citações textuais curtas (até três linhas) devem ser inseridas no texto, 

entre aspas e sem itálico; 

10.2 As citações textuais longas (mais de três linhas) devem vir em parágrafo 

independente, recuado da margem esquerda 4 cm, com fonte Arial 10, e com o 

espaçamento simples, sem aspas; 

10.3 A indicação de autoria deve ser feita em nota-de-rodapé em fonte Arial 10 e 

não em nota-de-fim de artigo (indicar a referência completa da obra na primeira 

citação e, após, evidenciar apenas nome do autor, o título da obra e o número da 

página, conforme instruções no item 10 a seguir); 

10.4 Não serão aceitos artigos que usem o modo autor-data ou expressões 

como: Op.Cit., Idem e Ibidem. 

 
11. Modelos e exemplos de referências 

11.1 na 1ª citação: SOBRENOME, Prenome. Título: subtítulo (se houver). Edição (se 

houver). Tradução de Fulano (se houver) Local de publicação (cidade): Editora, data 

de publicação da obra. n. da página. Exemplo de 1ª citação: PASOLD, Cesar Luiz. 

Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 11 ed. Florianópolis: Conceito 

Editorial, 2008, p. 56; 

10.1 na 2ª citação: SOBRENOME, Prenome. Título: subtítulo (se houver). nº. da 



página Exemplo de 2ª citação: PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa 

Jurídica: teoria e prática. p. 213; 

10.3 de Capítulo de Livro: SOBRENOME DO AUTOR DO CAPÍTULO, Prenome. 

Título do capítulo. In: SOBRENOME DO ORGANIZADOR/AUTOR DO LIVRO, 

Prenome (Org.). Título do documento em negrito. Local da Publicação: Editora, 

ano. p. x-y (página início do capítulo-página final do capítulo); CRUZ, Paulo 

Márcio; BODNAR, Zenildo. A Transnacionalidade e a Emergência do Estado e do 

Direito Transnacionais. In: CRUZ, Paulo Márcio; STELZER, Joana (Orgs). Direito 

e Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2010. 

10.4 de Monografia, Dissertação,Tese SOBRENOME DO AUTOR, Prenome. Título 

do documento em negrito. Dissertação (Mestrado em ). Faculdade de . Universidade 

de  . Local, ano. Exemplo: BALLÃO, Wilson José Spinelli Andersen. O papel da 

Financial Action Task Force on Money Laundering no Combate Internacional 

à Lavagem de Dinheiro. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, 

Universidade Federal de Santa Catarina, 2007.  

10.5 Artigo de Revista: SOBRENOME DO AUTOR, Prenome. Título do artigo. Nome 

da Revista em negrito, Local da Publicação, v.(volume) x, n.(número da revista) x, 

p.(páginas) x-y. mês/ano. Exemplo: PASOLD, Cesar Luiz. Aspectos Destacados da 

Teoria do Estado de Hermann Heller. Novos Estudos Jurídicos. Itajaí/SC, v. 25, n. 

3, p. 704-719. Setembro-dezembro 2020. 

 
12. Dimensão dos resumos: os resumos devem ter no mínimo 2 (duas) e no 

máximo 3 (três) páginas. 

 
13.  Notificação do resultado da submissão: os autores serão notificados sobre o 

resultado da avaliação de seus resumos através do e-mail cadastrado. 

 
14. O prazo final de inscrição dos trabalhos é 26.04.2021. 

 

15.  A avaliação dos resumos submetidos e dos trabalhos apresentados serão 

feitas, preferencialmente, por mestrandos e doutorandos dos Programas de 

Pós-Graduação da Escola de Direito, PPCJ, PMGPP e Mestrado Profissional 

Conjunto em Direito das Migrações Transnacionais. Eventualmente, 

professores também poderão participar das avaliações. 

 
16. Condições para submissão: como parte do processo de submissão, os 

autores são obrigados a verificar a conformidade da submissão em relação a 

todos os itens listados a seguir. 

As submissões que não estiverem de acordo com as normas, serão devolvidas 

aos autores. 

16.1 O artigo submetido é inédito? (Isso significa que não foi publicado em nenhum 

outro periódico nacional ou estrangeiro); 

16.2 O artigo submetido não está sob avaliação para publicação em algum periódico 

e nem estará durante este processo de avaliação? 

16.3 O artigo se encaixa nas linhas de pesquisa propostas pelo edital? As regras 

indicadas nas ‘Diretrizes para Autores’ foram obedecidas? 

16.4 Título: É claro e adequado ao conteúdo do artigo? 

16.5 O resumo apresenta, de forma clara, os itens listados no item 4.1? 

16.6 Referências: As citações são pertinentes à temática abordada? 

16.7 Na identificação do(s) autor(es), em nota-de-rodapé, consta titulação, instituição 

à qual está ligado, país e endereço eletrônico para correspondência (e-mail)? 

 



17.  Ao submeter o resumo expandido, o(s) autor(es) estão cedendo os direitos 

sobre o mesmo por período indeterminado, bem como os direitos de expor, 

publicar, reproduzir, armazenar e/ou de qualquer outra forma delas se 

utilizarem, o que faço(zemos) de modo expresso e em caráter irrevogável e 

irretratável, desde já e de pleno direito, em caráter gratuito e sem qualquer 

remuneração, ônus ou encargo, em favor desta organização. 

 
18. A inscrição dos trabalhos deverá ser feita totalmente de modo online, por 

sistema Elis ou outro que a UNIVALI sugerir. 

18.1 Quanto aos valores das inscrições: 

18.1.1 Para alunos de ensino médio UNIVALI-CAU – sem custo; 

18.1.2 Para alunos de graduação da UNIVALI – 20,00(vinte) reais; 

18.1.3 Para alunos de outras instituições nacionais – 30,00(trinta) reais; 

18.1.4 Para alunos de instituições estrangeiras – 50,00(cinquenta) reais. 

 
19. As apresentações dos resumos deverão ser realizadas por seus respectivos 

autores, sendo vedada a apresentação pelo orientador. 

19.1 O período de apresentação será de 11 a 12 de junho de 2021 nos turnos matutino 
e vespertino, presencial e virtualmente; 

19.2 O(s) autor(es) terão até 05 (cinco) minutos, para realizar sua apresentação; 

19.3 É obrigatório que o(s) autor(es) que forem realizar a apresentação virtual 

tenha(m) acesso à webcam e microfone; 

19.4 Somente será permitida a apresentação do resumo expandido por seu(s) 

autor(es) e, havendo mais de um(a) autor(a), poderão se dividir nas respectivas 

apresentações; 

19.5 Na sala virtual os(as) autores(as) deverão manter suas câmeras e microfones 

desligados e só deverão ligá-los quando indicado pelo(a) responsável pela sala 

virtual. 

 
Obs.: as apresentações se darão integralmente em ambiente virtual. 

 
20. Os certificados de participação no evento serão disponibilizados no e-mail 

informado pelo(a) autor(a). 

 
 

 
Organização: 
 
 


