
EDITAL DO II ENCONTRO DE PESQUISA JURÍDICA DO UNICERRADO 

Nos dias 06 e 07 de novembro de 2019 será realizado, no Centro Universitário de Goiatuba – Uni-

cerrado, o II Encontro de Pesquisa Jurídica do Unicerrado.  

O encontro será composto por palestras, oficinas e Grupos de Trabalho.  

Nos grupos de trabalho ocorrem as comunicações orais e apresentações no formato de pôster digital 

a ser projetado em datashow.  

Podem propor trabalhos: docentes, discentes, pesquisadores e demais profissionais da área do Direi-

to, independentemente de vínculo com o Unicerrado.  

O evento conta com os seguintes Grupos de Trabalho (a coordenação de cada grupo de trabalho será 

publicada posteriormente):  

GT 1: RAMOS DO DIREITO PÚBLICO I 

Eixos: Direito Constitucional e Direitos Humanos. Direito, Estado e Direito Administrativo.  

GT 2: RAMOS DO DIREITO PÚBLICO II 

Eixos: Direitos Coletivos: direito ambiental, direito do consumidor e estatuto da criança e do ado-

lescente. Direito Agrário. Direito Financeiro e Direito Tributário.  

GT 3: DIREITO E RELAÇÕES SOCIAIS  

Eixos: Sociologia, Antropologia, Filosofia e Psicologia Jurídica. Relações de Opressão e Direito: 

gênero, sexualidade, raça e portadores de necessidades especiais e demais grupos sociais vulnerá-

veis.  

GT 4: RAMOS DO DIREITO PRIVADO  



Eixos: Direito Civil (Família, Sucessões, Reais, Contratos e Responsabilidade Civil) e Processo Ci-

vil. Relações Empresariais e Direito Empresarial.  

GT 5: DIREITO PENAL  

Eixos: Direito Penal, Processo Penal e Criminologia.  

GT 6: DIREITO DO TRABALHO  

Eixos: Relações de Trabalho, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho.  

A organização do evento se reserva ao direito de redistribuir os trabalhos enviados, conforme neces-

sidade do evento e número de trabalhos enviados. 

Em cada sala de Grupo de Trabalho será disponibilizado um aparelho datashow para projeção dos 

pôsteres 

1. ENVIO DOS PÔSTERES 

As inscrições de pôsteres deverão ser feitas até o dia 25 de outubro de 2019, pelo site www.direi-

tounicerrado.com, em área própria do evento, indicando o Grupo de Trabalho no qual se enquadra, 

com as seguintes especificações:  

a)  Arquivo PowerPoint (.ppt ou .pptx), contendo em apenas 1 (um) slide: 1. Título do Trabalho; 2. 

Qualificação e Nome; 3. Apresentação do tema; 4. Problema e Justificativa; 5. Objetivos do Traba-

lho; 6. Metodologia; 7. Conclusões; 8. Referências. O modelo do pôster encontra-se no Anexo I e 

será disponibilizado no site do Curso de Direito do UniCerrado: www.direitounicerrado.com 

b)  Cada pessoa poderá apresentar, no máximo, 2 trabalhos [incluindo autoria e co- autoria]. Os tra-

balhos podem ser enviados para o mesmo GT ou GTs diferentes. 

Na avaliação dos trabalhos para seleção das apresentações serão levados em consideração: 1) Rele-

vância e originalidade do tema; 2) Qualidade acadêmica demonstrada;  3) Apresentação dos requisi-

tos citados acima; e 4) potencial Inovador. 

OBSERVAÇÃO: Os pôsteres do curso de Direito enviados para a I Mostra de Iniciação Científica 

do UniCerrado 2019 serão submetidos para avaliação automaticamente. 

http://www.direitounicerrado.com
http://www.direitounicerrado.com


2. PUBLICAÇÃO DOS PÔSTERES 

Os pôsteres integrarão ao Anais do II Encontro de Pesquisa do Unicerrado. Os anais do evento serão 

disponibilizados no formato virtual (.pdf) à ser divulgado no site do curso de direito do Unicerrado: 

www.direitounicerrado.com.  

3. CRONOGRAMA  

4. APRESENTAÇÃO DO TRABALHO  

As apresentações dos Pôsteres ocorrerão no dia 06/11/2019 a partir das 19h, no Centro Universitá-

rio de Goiatuba-GO, UniCerrado. 

A apresentação de trabalhos deve ser feita por pelo menos um(a) autor(a) ou coautor(a), sendo ili-

mitado o número de coautores, dentro do Grupo de Trabalho (GT) escolhido.  

O autor(a) e/ou coautor(a) terá o tempo de 10 minutos para apresentar o seu trabalho.  

Aqueles que apresentarem o trabalho receberão certificado, devidamente reconhecido pela institui-

ção, confirmando a apresentação do mesmo.  

Aqueles que participarem do evento como ouvintes nos dias 06 e 07 de novembro, conforme pro-

gramação a ser divulgada, receberão certificado de 12 horas. 

Situações não previstas por este edital serão decididas pela Comissão Organizadora do II Encontro 

de Pesquisa Jurídica do UniCerrado. 

Goiatuba, 06 de outubro de 2019. 

Comissão Organizadora do II Encontro de Pesquisa Jurídica do Unicerrado  

Inscrições e envio dos Trabalhos De 06 de Outubro à 25 de outubro de 2019.

Divulgação dos Trabalhos Aprovados Até 31 de outubro de 2019.

Realização das Apresentações 06 de novembro de 2019.




