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1. Da submissão e avaliação dos resumos expandidos: 
1.1 O resumo expandido é uma produção científica em que a pesquisa pode ser apresentada em 
quaisquer das suas fases em desenvolvimento. 
1.2 A submissão dos resumos expandidos deverá ocorrer no prazo de 10 de julho a 10 de 
agosto de 2013, sendo encaminhado para o endereço eletrônico: coloquioppgd@yahoo.com.br, 
constando como “assunto” a respectiva mesa temática. Os(As) autores(as) deverão enviar o 
resumo expandido em (.pdf) e colocar no corpo da mensagem as seguintes informações: 
I. Nome; 
II. Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 
III. Titulação acadêmica; 
IV. Título do resumo, objetivo e metodologia aplicada; 
V. Endereço eletrônico próprio; 
VI. Instituição de Ensino Superior à qual está vinculado(a); 
VII. Data de nascimento; e 
VIII. Contatos telefônicos. 
1.3 É facultado a qualquer graduando(a) ou pós-graduando(a) lato ou stricto sensu em cursos 
de direito do país, reconhecidos pela CAPES, a apresentação de resumos expandidos neste 
II Colóquio de Direito e Arte. 
1.4 Cada participante poderá enviar até dois resumos expandidos, desde que para grupos de 
trabalho distintos. 
1.5 A análise dos resumos será realizada por avaliadores(as) doutores(as) qualificados(as) e 
atuantes junto ao Programa de Pós-Graduação em Direito da UFBA. 
1.6 A avaliação dos resumos considerará: a) a adequação entre o tema, objetivos e metodologia; 
b) a consistência da problematização; c) qualidade textual; d) discussão; e a e) conclusão (ainda 
que preliminar). 
1.7 A submissão do resumo implica autorização pelo(a)(s) autor(a)(es) para publicação nos 
anais do evento, sem qualquer custo para a UFBA. 
2. Dos grupos de trabalho simultâneos: 
Temas: 
GT1. Mesa Temática – Direito, Literatura e Arte; 
GT2. Mesa Temática – Metodologia do Ensino e Pesquisa em Direito; 
GT3. Mesa Temática – Direito e Transdisciplinaridade; 
GT4. Mesa Temática – História do Direito na Pesquisa Jurídica; 
GT5. Mesa Temática – Direito, Conhecimento e Verdade.3. Do resultado da seleção: 
3.1. A divulgação do resultado será no dia 16 de agosto de 2013, através do sítio eletrônico: 
http://direitoearteufba.wordpress.com/. 
3.2. Não será concedido prazo para recurso acerca da decisão final da banca avaliadora. 
3.3. Para cada grupo de trabalho serão aprovados os 10 (dez) resumos que obtiverem as 
melhores notas na avaliação. 
3.4. Caso o grupo de trabalho não receba resumos com a qualidade mínima para a apresentação, 
poderá haver o cancelamento do mesmo, a critério da organização do evento. 
3.5. Se houver grande número de resumos de alta qualidade submetidos ao mesmo grupo de 
trabalho, poderá se observar o desdobramento do grupo para contemplar um maior número de 
trabalhos, e, ainda, conforme a possibilidade de adequação, o deslocamento do resumo 
expandido para outra mesa temática pertinente, uma vez que com propostas insuficientes. 
4. Da estrutura a ser observada pelos resumos expandidos: 
4.1. O resumo expandido deverá: 
a) possuir de 02(duas) a 04 (quatro) laudas em documento do Word (A4, fonte Times New 
Roman, tamanho 12, alinhamento justificado, espaçamento 1,5 entre linhas, margens superior e 
esquerda com 3 (três) cm e inferior e direita com 2 (dois) cm); 
b) ter, no máximo, dois autores(as); 



EDITAL DE APRESENTAÇÂO DE RESUMOS EXPANDIDOS – II Colóquio Direito e Arte 
 

c) apresentar breve introdução, metodologia, desenvolvimento, conclusão e referências; 
d) conter título em português, fonte Times New Roman, tamanho 14, alinhamento centralizado 
e negrito; 
e) conter resumo na língua portuguesa, com no mínimo 100 (cem) e no máximo 150 (cento e 
cinquenta) palavras; 
f) conter no no máximo 03 (três) palavras-chave na língua portuguesa; 
g) as citações e as referências bibliográficas devem obedecer às normas vigentes da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; 
h) Serão aceitos apenas resumos inéditos. 
4.2. O desrespeito a estas normas acarretará a imediata desclassificação do trabalho submetido. 
5. Da comunicação oral dos resumos expandidos: 
5.1 Os resumos aprovados deverão ser apresentados nos grupos de trabalhos específicos aos 
quais foram submetidos ou relocados, no dia 23 de agosto de 2013, no turno da tarde. 
5.2 Cada grupo de trabalho terá no mínimo um(a) coordenador(a) que será responsável pela 
ordem de apresentação e moderação das discussões. 
5.3 Cada participante terá no máximo 5 minutos para apresentação do tema. 
5.4 Para resumos com 02 autores(as), apenas um(a) deles(as) fará a apresentação. 
5.5 Não será admitida a utilização de equipamentos multimídias (datashow, microcomputadores 
etc.) nas apresentações. 
5.6 O(A) autor(a) que não apresentar o resumo não receberá o certificado de comunicação oral 
no evento. 
6. Da publicação nos Anais do evento: 
6.1 Somente os resumos apresentados oralmente no evento serão publicados nos Anais do 
II COLÓQUIO DIREITO E ARTE da UFBA. 
6.2 Os Anais do evento serão disponibilizados em formato eletrônico, em prazo a ser definido 
posteriormente pela coordenação geral do evento, sendo divulgado no sítio eletrônico: 
http://direitoearteufba.wordpress.com/. 
6.3 Não será permitida a revisão, alteração ou substituição dos resumos pelo(a)(s) autor(a)(es) 
após a submissão, para fins de publicação nos Anais. 
6.4 O conteúdo dos resumos publicados será de inteira responsabilidade do(a)(s) autor(a)(es).7. Das 
inscrições no evento: 
7.1 As inscrições do evento serão feitas na própria Faculdade de Direito da UFBA, na Secretaria 
do Mestrado, das 08h às 12h, na sala 215; ou junto aos integrantes da Comissão Organizadora, 
abaixo listado, a partir de 1° de agosto de 2013. 
7.2 Cronograma para inscrição dos(as) participantes: 
1° de julho de 2013 Início das inscrições. No valor de R$ 30,00 para estudantes; e R$ 50,00 
para profissionais. 
20 de agosto de 2013 Prazo final para pagamento com desconto no valor de R$ 30,00. 
Após 20/08 – R$ 40,00 (estudantes) e R$ 60,00 (profissionais). 
7.3 Disposições Gerais 
7.4 Os casos omissos serão julgados pela Coordenação Geral do evento. 
7.5 Para dúvidas e mais informações fazer contato pelo e-mail: coloquioppgd@yahoo.com.br. 
8.0 Outras informações também serão divulgadas no site: 
http://direitoearteufba.wordpress.com/ 
Salvador, 01 de julho de 2013. 
Comissão Organizadora: 
Aldo Ribeiro Britto 
Ana de Almeida Andrade 
Analice Nogueira Santos Cunha 
Andréa Santana Leone de Souza 
Ângelo Maciel Santos Reis 
Brenno Cavalcanti Araújo Brandão 
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Camilo de Oliveira Carvalho 
Carliane de Oliveira Carvalho 
Claiz Maria Pereira Gunça dos Santos 
Cleifson Dias Pereira 
Diêgo Edington Argôlo 
Douglas Sidrim de Figueiredo 
Fabiana Andrea de Almeida Oliveira 
Fabiana de Carvalho Calixto 
Gabriela Curi Raqmos Gaspar 
Giovana Maria do Nascimento 
Heráclito Mota Barreto Neto 
Homero Chiaraba Gouveia 
Janildes Silva Cruz 
Jessica Hind Ribeiro Costa 
Jorge Almeida Santiago Junior 
Leandro Santos de Aragão 
Maíra Guimarães Araújo de La Cruz 
Marcus Seixas Souza 
Marina de Cerqueira Santanna 
Priscila Silva de Jesus 
Rafael Barros Silva de Pedreira Barbosa 
Rafael Macedo Coelho Luz Rocha 
Taís Dórea de Carvalho Santos 
Victor Costa Araújo 

ANEXO I – MODELO DE RESUMO EXPANDIDO 

 

TÍTULO EM TIMES NEW ROMAN 12, CENTRALIZADO, NEGRITO E MAIÚSCULAS: 

SUBTÍTULO TAMBÉM TODO EM TIMES NEW ROMAN 12, NEGRITO E MAÍUSCULAS, SENDO 

A EXTENSÃO MÁXIMA DO CONJUNTO DE TRÊS LINHAS1 

SOBRENOME, Nome do Autor2 

; SOBRENOME, Nome do autor3. 

1 Especificação acerca da origem do trabalho (projeto de pesquisa, extensão, trabalho curricular 

etc... ao 

qual está vinculado). 

2 3 

Formação ou titulação do autor, instituição de ensino (abreviatura do nome da instituição), cidade, 

estado, e-mail, sendo que estes devem estar em ordem alfabética do primeiro nome e por extenso, o 

nome 

do apresentador deverá estar em negrito, respeitando a ordem alfabética. 

RESUMO 

Deve ser elaborado em fonte Times New Roman 10 justificado, em parágrafo único, sem recuos, com 

espaço entrelinhas simples, com o título em negrito. Deve conter no máximo de 150 palavras. 

PALAVRAS-CHAVE: no máximo 3 (três) palavras-chave. 

INTRODUÇÃO 

A introdução deve conter uma referência ao assunto a ser desenvolvido no resumo expandido, bem 

como 

as linhas gerais que serão desenvolvidas no corpo do mesmo, isto é, uma pequena revisão sobre a 

temática na qual o trabalho está inserido. Tal seção não admitirá subdivisões. A Introdução deverá 
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conter 

o(s) objetivo(s) do estudo apresentado. 

METODOLOGIA 

Na METODOLOGIA será explicitado o tipo de estudo, local, população (caso for pesquisa de campo), 

período, técnica e análise dos dados, bem como as normas éticas seguidas que foram utilizadas no 

caso da 

pesquisa ser com seres humanos, enfim todos os métodos utilizados para a realização do trabalho. 

DESENVOLVIMENTO (FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES) 

O TÍTULO DA SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO deverá ser escrito em negrito e maiúsculas, após o 

título um espaço (uma linha em branco) separará o título da seção do texto correspondente a ela, 

esta 

orientação deve se seguir em todo o texto. 

O(A) autor(a) poderá optar por intitular esse item apenas como FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, uma 

vez que ele pode optar por apresentar nesse resumo um projeto que ainda não tenha sido aplicado, 

ou 

deverá intitular como DISCUSSÕES, no caso desse estudo já ter sido concluído, textos mais maduros 

podem apresentar títulos próprios. 

Não haverá espaços (linhas em branco) entre os parágrafos. A primeira linha de cada um dos 

parágrafos 

terá um recuo de 1,5 cm. 

Nesta seção poderão ser apresentadas tabelas, gráficos e outras ilustrações que sejam essenciais à 

boa 

compreensão do texto. 

Nas referências e citações, seguir as normas da ABNT. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Favor seguir as normas de diagramação aqui expostas, usando este exemplo como base para o seu 

texto. 

As considerações finais deverão apresentar os resultados do estudo, ou resultados esperados em 

caso de 

projetos e não deverá conter citações. 

REFERÊNCIAS 

SOBRENOME, Nome. Título da obra em negrito: subtítulo sem negrito. Cidade: Editora, Ano. 

SOBRENOME, Nome. Título da obra emnegrito. Cidade: Editora, Ano. 

Poderão conter referências de internet desde que seguidas as normas da ABNT. 

 


