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CRITÉRIOS DE SUBMISSÃO, SELEÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 
 

         A Coordenação do Curso de Direito da Faculdade Santa Terezinha CEST realizará a XIII Jornada 
Jurídica 2022, com o tema central: “DIREITO, DEMOCRACIA E TECNOLOGIA: UM DIÁLOGO 
NECESSÁRIO” como ensejo para desenvolver atividades científicas e o congraçamento acadêmico, 
reafirmando nosso compromisso com a formação jurídica plena e a qualidade dos serviços prestados à 
população. O evento ocorrerá no período de 17 e 18 de novembro de 2022 na Faculdade Santa Terezinha 
- CEST. Os interessados em apresentar Trabalhos Científicos durante o evento deverão fazer a inscrição na 
Jornada e submissão no período de 25 de outubro a 04 de novembro de 2022. A inscrição geral no 
evento, bem como de trabalhos científicos, deverá ser realizada pelo site do SYMPLA.  

 

SUBMISSÃO: Para submissão do trabalho é obrigatório, os autores e coautores estejam inscritos (e com o 
pagamento efetuado no momento da submissão) na XIII JORNADA JURÍDICA DO CEST. O arquivo em 
Word deverá constar nome do autor, nomes dos coautores e nome do orientador (completos e sem 
abreviações), instituição, e-mail e telefone para contato, título (completo e sem abreviações), o resumo 
informativo (introdução, objetivos, métodos, resultados, conclusão) com extensão máxima de 500 palavras, 
digitado em página A4, espaçamento entre linhas simples, com fonte Times New Roman tamanho 12, 
justificado, sem parágrafos, margens superior e esquerda  de 3 cm e inferior e direita de 2 cm, apresentando 
no final três palavras-chave, número de inscrição na jornada. O arquivo deverá ser enviado para o e-mail da 
Comissão Científica: jornada.juridica@cest.edu.br. 
A Comissão Científica da XIII JORNADA JURÍDICA DO CEST receberá inscrições de trabalhos na categoria 
Pôsteres. 
 
SELEÇÃO: Os trabalhos selecionados serão comunicados com antecedência para confecção do Pôster. A 
Comissão Científica é composta por professores da Faculdade Santa Terezinha – CEST, com decisão 
irrevogável. São pré-requisitos para a aprovação: cumprimento do regulamento e do prazo (inscrição e 
submissão no período de 25 de outubro a 04 de novembro de 2022, clareza na exposição dos dados, 
resultados e conclusões e importância do tema. Os autores/coautores dos trabalhos aprovados 
receberão a confirmação através do e-mail de submissão dos mesmos no dia 11/11/2022.  
 
ORIENTAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RESUMOS - Pôsteres 
Tamanho do Pôster: O Pôster deverá ter 1,20 cm de altura x 90 cm de largura. 
Conteúdo: Todas as sessões deverão ser preparadas previamente e colocadas numa sequência lógica 
para o observador: Título/ Autores/ Instituição/ Introdução/ Objetivos/ Métodos/ Resultado/ Conclusão/ 
Referências. 
Tema: O tema dos trabalhos científicos será livre, desde que dentro da área do Direito. 
Orientação: Os alunos interessados em obter orientação de algum professor deverão entrar em contato 
com o mesmo, observando a disponibilidade do docente para tal. Serão admitidos orientadores de outras 
instituições de ensino, sendo que neste caso, o contato e as despesas referentes à orientação correrão por 
conta dos alunos interessados. Cada trabalho poderá ter 1 (orientador) e 1 (coorientador). 
Autores e Coautores: Cada trabalho poderá ter até 2 (dois) autores e no máximo 4 (cinco) coautores. 
Inscrição Obrigatória: Autores e coautores deverão obrigatoriamente inscrever-se no evento, sob pena de 
desclassificação. 
Apresentação: Cada apresentação estará limitada ao tempo máximo de 10 minutos, seja individual ou em 
grupo. 
Material: Impressão do pôster pode ser no material papel ou lona. 
Montagem e desmontagem: É responsabilidade do apresentador a instalação e a retirada do (s) seu (s) 
pôster (es), respeitando os horários estabelecidos pela Comissão Organizadora do evento, retirada até as 
13h00 do dia 17 de novembro de 2022. 
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Data, hora e local de Exposição dos Pôsteres: O local de exposição será em na área de vivência da 
Faculdade Santa Terezinha – CEST, no dia 17 de novembro de 2022. O momento da exposição deverá 
ocorrer das 08h30 às 12h da data citada para a exposição. O momento da apreciação e avaliação da 
Comissão Julgadora ocorrerá das 09h00 às 12h. Não serão aceitas apresentações fora do horário 
determinado. Para o recebimento dos certificados digitais os trabalhos aceitos deverão cumprir os processos 
descritos acima.  Os pôsteres serão expostos para visitação do público, logo deverá ter pelo menos um 
representante do trabalho para receber a visita da Comissão Julgadora. A premiação do melhor trabalho 
científico ocorrerá às 21h00 min do dia 18 de novembro de 2022 no Auditório da Faculdade. 
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