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CHAMADA PARA ENVIOS DE RESUMOS 

I JORNADA INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS” 

 

Chamada para envio de resumos para a “I JORNADA INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS 

JURÍDICAS E SOCIAIS”, que ocorrerá nos dias 03 e 04 de novembro de 2017, no Campus 

Binacional da Universidade Federal do Amapá, em Oiapoque/AP.  

 

1) DA SUBMISSÃO:  

1.1. Poderão inscrever-se profissionais e acadêmicos de qualquer área de conhecimento 

com trabalhos relacionados à temática dos respectivos Grupos de Trabalhos. 

1.2. Público alvo: profissionais, professores, técnicos administrativos, gestores, 

Instituições não governamentais, comunidades e associações, graduandos, graduados, 

pós-graduandos e pós-graduados. 

1.3. Os candidatos e candidatas deverão enviar o resumo para o e-mail 

jornadajuridica.binacional@gmail.com , informando no título do e-mail o nome do 

Grupo de Trabalho (GT) escolhido: 

a) Sociedade e Cultura (Coordenadores do GT- Professores: Handerson Joseph 

(UNIFAP), Glaúcia Maximin Mendes (IFAP) e Francine Pinto da Silva Joseph 

(UNIFAP). 

b) Direito e Políticas Públicas- (Coordenadores do GT- Professores: Marcus 

Cardoso (UNIFAP) e Alexandre Marcondys (UNIFAP) e Antônio Sabino da Silva 

Neto (UNIFAP). 

 

As apresentações de comunicação oral devem seguir os seguintes trâmites: 

 

1.4 Enviar um resumo em word contendo as seguintes informações: 1.1) título do 

trabalho: centralizado, fonte 14, negrito, caixa alta; 1.2) Nome completo dos 

acadêmico alinhado à direita com nota de rodapé informando o e-mail, (sem negrito); 

1.3) corpo do texto:  Resumo: de no mínimo 250 até 500 palavras escrito em texto 

justificado (sem negrito). 1.4) Palavras-chave: de 3 a 5 separadas por ponto (sem 

negrito). 

1.5 Modelo em anexo. 
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2) DA AVALIAÇÃO: A avaliação e o aceite dos resumos serão de responsabilidade dos 

coordenadores de cada GT e a divulgação dos trabalhos aprovados ocorrerá a partir de 

26 de outubro de 2017 na página www2.unifap.br/direito-oiapoque/  

3)  DA INSCRIÇÃO: A submissão do resumo à avaliação não depende de inscrição 

prévia na Jornada. Contudo, após a publicação dos trabalhos aprovados, os autores e 

autoras só poderão apresentar o trabalho com a devida inscrição e credenciamento na 

Jornada. 

4)  DA APRESENTAÇÃO DOS RESUMOS: A apresentação dos resumos ocorrerá no 

dia 4 de novembro (sábado), às 14:30h, na Universidade Federal do Amapá, Campus 

Binacional- Oiapoque (Campus Br). 

5) DA CERTIFICAÇÃO: Será disponibilizado apenas um certificado por trabalho, 

contendo o nome de todos os autores no texto do certificado e ficando a critério destes 

a impressão do documento. 

6) Em caso de dúvidas, enviar e-mail jornadajuridica.binacional@gmail.com 

 

 

 

 

 

Francine Pinto da Silva Joseph 

Coordenadora da I Jornada Internacional em Ciências Jurídicas e Sociais 
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