
                                                                                       

      
 

EDITAL 003/2022  

 

IX FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO  
 

 

SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 
 

 

A Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e 

Internacionalização (COPPEXI), da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas 

(FASASETE), torna público o presente edital de submissão de trabalhos 

científicos, visando à seleção de trabalhos a serem apresentados no IX Fórum 

Integrado de Ensino Pesquisa e Extensão. 

  

1. INSCRIÇÃO 

1.1. Podem participar do processo de submissão trabalhos inéditos de 

estudantes do Curso de Direito da FASASETE, sob orientação de um 

pesquisador e/ou professor universitário 

 
1.2. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas, exclusivamente, pelo link 

oficial do Fórum, https://forms.gle/Eju8utFgHxqt5ZpK9, e o(s) trabalho(s) 

deve(m) ser encaminhado(s) para o e-mail: coppexifasasete@fasa.edu.br, 

no período de 08 a 25 de abril de 2022. 

1.3. Para submeter o trabalho, o autor principal deve estar obrigatoriamente 

inscrito no evento. 

1.4. Na presente edição o Fórum Integrado de Ensino Pesquisa e Extensão 

contemplará uma única modalidade de produção acadêmica: Produção 

científica (resumos, projetos de pesquisa e artigos científicos), na categoria 

apresentação oral. 

1.5. A indicação dos autores, bem como do apresentador, deve ser feita no 

momento da submissão, em campo específico no formulário de inscrição, 

conforme item 1.2, seguindo a seguinte ordem: autor(es), orientador e 

coorientador. 

1.6. A ordem de indicação dos autores será a mesma emitida no certificado de 



                                                                                       

      
 

apresentação do trabalho. 

1.7. Os trabalhos aceitos implicam, por parte do autor, na autorização para que 

estes sejam publicados nos Anais do IX Fórum Integrado de Ensino 

Pesquisa e Extensão e em outros meios que a COPPEXI determinar. 

 

2. TEMAS DOS TRABALHOS 

2.1. Em função do caráter transdisciplinar do IX Fórum Integrado de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, não haverá definição de áreas específicas para os 

trabalhos, estando os autores livres para o envio de resumos nas mais diversas 

áreas do Direito, bem como as áreas afins. 

 

3. REGRAS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS RESUMOS 

3.1. O resumo deverá ser redigido em português do Brasil, de acordo com as 

normas gramaticais e ortográficas em vigor. 

3.2. O orientador deve ser obrigatoriamente incluído no trabalho. 

3.4. Não há limite para envio, autoria ou coautoria de trabalhos. Entretanto, 

cada autor poderá ser inscrito como apresentador de, no máximo, 01 (hum) 

trabalho. 

3.5. O título deve conter, no máximo, 250 caracteres (com espaços) e estar 

em caixa alta. 

3.6. O corpo do resumo deve conter, no máximo, 3000 caracteres (com 

espaços), seguindo o seguinte padrão: 

 

● Conter o título e subtítulo do trabalho, a área temática a que se 

vincula, o nome de todos os autores, a filiação de cada um (instituição 

de origem) e e-mail, e, de 3 (três) a 5 (cinco) palavras chave. 

● Conter Introdução, Problema de pesquisa, Hipótese Científica, 

Objetivo, Método, Resultados alcançados e Referências (normas da 

ABNT NBR 6023/2018.) 

● Ocupar até 2 (duas) laudas, escritas em fonte Arial 12, 

espaçamento simples, justificado, em parágrafo único sem recuo, 



                                                                                       

      
 

margens 3 cm superior e esquerda, 2 cm direita e inferior, papel A4. 

3.7. Orações, frases ou palavras com letras maiúsculas ou qualquer outro tipo 

de destaque não devem estar presentes no corpo do resumo. 

3.8. O uso de abreviaturas será permitido apenas após sua identificação, por 

extenso, em algum ponto anterior no resumo. 

3.9. Não serão aceitos quaisquer tipos de ilustração (gráfico, tabela, quadro, 

etc.) no resumo. 

3.10. Após o envio do resumo, não serão permitidas, sob qualquer hipótese, 

correções ou alterações no texto, devendo este ser publicado exatamente 

como foi submetido. 

3.11. Será fornecido o layout para as apresentações. 

 

 

4. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS RESUMOS 

4.1 Trabalhos que não seguirem os critérios estabelecidos na Seção 3 deste 

Edital serão imediatamente desclassificados. 

4.2 Os resumos serão avaliados por uma Comissão Científica formada por 

professores universitários, definida pela Comissão Organizadora do IX Fórum 

Integrado de Ensino Pesquisa e Extensão. 

4.3 O resumo obterá uma nota referente à média aritmética das notas 

individuais dos avaliadores, que será baseada nos seguintes critérios: 

 Relevância e originalidade na área/especialidade; 

 Adequação da metodologia ao tipo de estudo e aos objetivos do 

trabalho; 

 Correspondência entre objetivos e conclusão; 

 Potencial aplicabilidade dos dados apresentados; 

 Redação do resumo e linearidade da descrição; 

 Adequação do corpo do resumo às normas dispostas no presente 

edital. 

4.4  A avaliação dos resumos das categorias tema oral livre e apresentação 

em slides será feita de forma independente. 

 



                                                                                       

      
 

5. RESULTADOS 

5.1. Os trabalhos selecionados serão DIVULGADOS diretamente no e-mail 

dos interessados, no endereço informado no ato da inscrição, até o dia 03 de 

maio de 2022. 

5.2. As apresentações serão realizadas no dia 12 de maio de 2022, a partir 

das 19 horas, no campus da FASASETE. O cronograma das apresentações será 

divulgado até o dia 09 de maio de 2022. 

 

6. APRESENTAÇÃO NA CATEGORIA “APRESENTAÇÃO ORAL” 

6.1. Os trabalhos selecionados para esta categoria serão apresentados, 

exclusivamente, na forma de explanação oral. 

6.2. O apresentador do trabalho deve ser o indicado no ato da submissão, 

devendo este jamais ser o orientador. 

6.3. O apresentador deve levar o material salvo em pen-drive, no 

momento de sua apresentação. Não haverá acesso à internet disponível 

nos equipamentos destinados à apresentação. 

6.4. A apresentação deve ser elaborada sob a forma de exibição de slides 

digitais, nos formatos *.PPT, *.PPTX, *.PPS ou *.PPSX. 

6.5. Os slides devem ser elaborados obedecendo às seguintes normas: 

 O primeiro slide deve conter título (idêntico ao do resumo 

submetido), subtítulo (se houver), nome e instituição dos autores, na 

ordem indicada no momento da submissão, cidade e Estado. 

 O nome do apresentador deve vir sublinhado. 

 É obrigatória a apresentação das referências no último slide, 

seguindo normas ABNT NBR 6023/2018, estando o trabalho sujeito 

à penalização no descumprimento deste item. Referências nos outros 

slides são opcionais, podendo ser apresentadas ao citar artigos 

científicos, apresentar imagens de outros autores, etc. 

 Logomarcas de instituições de pesquisa, de fomento e de ensino 

somente serão aceitas no primeiro slide da apresentação, estando o 



                                                                                       

      
 

trabalho sujeito à penalização no descumprimento deste item. 

6.6. Os apresentadores terão até 08 minutos para apresentação. Após este 

tempo, a Comissão Científica terá até 02 minutos para perguntas e comentários. 

A cronometragem é de responsabilidade da Comissão Organizadora. 

6.7. É expressamente proibida a manifestação dos demais autores e/ou 

orientadores durante e após a apresentação do trabalho. 

6.8. Perguntas ao apresentador são de responsabilidade exclusiva da 

Comissão Científica, de forma que respostas dirigidas às perguntas de 

componentes da plateia não serão consideradas para a avaliação da 

apresentação. 

 
 

7. JULGAMENTO DAS APRESENTAÇÕES 

7.1. O julgamento da apresentação é de inteira responsabilidade da Comissão 

Científica, composta por pesquisadores e/ou professores universitários, e 

definida pela Comissão Organizadora do IX Fórum Integrado de Ensino 

Pesquisa e Extensão. 

7.2. O julgamento será os seguintes critérios: 

 Importância científica do trabalho; 

 Coerência entre a apresentação e o resumo do trabalho; 

 Adequação das conclusões aos objetivos do trabalho; 

 Emprego de metodologia científica na apresentação; 

 Qualidade, clareza e relevância dos resultados apresentados; 

 Didática e domínio do apresentador; 

 Qualidade, clareza e coerência do material apresentado; 

 Cumprimento do tempo de apresentação. 

7.3. O formulário padronizado de avaliação das apresentações pode ser 

visualizado pelos autores dos trabalhos, se solicitado, em homenagem ao 

princípio da publicidade. 

7.4. A nota final do trabalho corresponderá à média aritmética das notas 

atribuídas pelos avaliadores. 



                                                                                       

      
 

7.5. Em casos de empate, prevalecerá o trabalho com maior nota atribuída no 

momento da seleção dos resumos. Caso o empate permaneça, o trabalho 

deverá ser reavaliado por nova Comissão Científica para desempate. 

7.6. Serão penalizados e sujeitos à desclassificação o descumprimento ou 

desrespeito aos termos e regras deste Edital. A penalização poderá ser realizada 

tanto pela banca avaliadora quanto pela Comissão Organizadora. 

7.7.  É vedada a divulgação das notas no momento da seleção ou da 

apresentação do trabalho, podendo esta ser realizada após o término de todas 

as apresentações do IX Fórum Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão, ou 

seja, a requerimento do autor, a partir do dia 20 de maio de 2022. 

7.8.   É proibida a divulgação dos componentes da banca avaliadora antes da 

apresentação. 

 

8. DESTAQUE E CERTIFICAÇÃO 

8.1. Os trabalhos com maior relevância científica, terão destaque de acordo 

com definição pela Comissão Organizadora, recebendo, certificação especial. 

8.2. A participação de membros da Comissão Organizadora como autores, 

nos trabalhos, é permitida. Contudo, estes não poderão concorrer ao destaque. 

8.3. Os certificados de todos os trabalhos apresentados serão disponibilizados 

no formato PDF no endereço eletrônico 

https://eadfasa.com.br/portal/certificados. 

8.4. Será fornecido apenas um certificado por trabalho, especificando os 

autores e o apresentador, bem como a categoria de apresentação. 

8.5. Para o recebimento do certificado de participação do IX Fórum Integrado 

de Ensino Pesquisa e Extensão da FASASETE, os participantes, assim como os 

demais ouvintes, deverão registrar a presença por meio da lista de presença. 

 

9. CALENDÁRIO 

9.1 Reserva-se o direito, à Comissão Organizadora, de alterar as datas abaixo 

previstas, para o melhor andamento do evento. 



                                                                                       

      
 

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 Os casos omissos serão solucionados pela Coordenação de Pós-

graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização (COPPEXI). 

 

Sete Lagoas, 08 de abril de 2022. 

 

 
 
 
 

Juliana Rodrigues Brommonschenken Dias 
Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e  

Internacionalização (COPPEXI) 
 
 

 

  



                                                                                       

      
 

PROGRAMAÇÃO 

 
DATA EVENTO 

08/04/2022 
Divulgação do Edital para apresentação de 

Trabalhos 

08/04/2022 Abertura das inscrições online 

25/04/2021 Último dia para submissão dos trabalho 

 
03/05/2022 

Divulgação dos trabalhos aprovados 

12/05/2022 

Apresentação dos trabalhos -  Mostra 

Científica 

 

 

Em caso de dúvidas, o contato deverá ser realizado pelo endereço: 
coppexifasasete@fasa.edu.br 

 
 

Sete Lagoas, 08 de abril de 2022. 
 

 
 
 

 
  


