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Edital16/2016 

X Seminário do Escritório de Direitos Humanos da Unichristus: 

Os Desafios dos Direitos Humanos no Brasil em Crise 

Centro Universitário Christus - Unichristus 

 

O Escritório de Direitos Humanos (EDH) do Centro Universitário Christus torna pública a abertura de 

inscrições e estabelece normas relativas à participação no X Seminário do Escritório de Direitos 

Humanos da Unichristus: Os Desafios dos Direitos Humanos no Brasil em Crise que será 

realizado nos dias 22 e 23 de novembro de 2016, no campus Dom Luís. O presente Seminário tem 

como objetivo promover discussões sobre a conjuntura dos direitos humanos no Brasil e no mundo, 

bem como fomentar o desenvolvimento acadêmico e intelectual dos estudantes de Direito nesse 

campo de estudo, pesquisa e intervenção social. Acreditamos que o conhecimento científico no 

contexto jurídico passa necessariamente pela reflexão crítica acerca dos direitos humanos na 

sociedade contemporânea, suas possibilidades de interpretação, aplicação e efetivação. Portanto, a 

partir do tema “Os desafios dos Direitos Humanos no Brasil em crise”, buscamos incentivar a 

realização dessas conexões no âmbito da conjuntura da sociedade brasileira, de forma a envolver a 

comunidade acadêmica do curso de Direito. 

 

1. OBJETIVO 

Estimular os alunos da graduação em Direito da Unichristus a desenvolverem atividades de produção 

científica, aperfeiçoando a formação profissional e propiciando uma vivência acadêmica mais intensa 

e o aprofundamento de seus conhecimentos no campo dos direitos humanos.  

 

2. TIPOS DE TRABALHOS 

Os trabalhos inscritos e selecionados para participarem do encontro poderão ser enquadrados em 

uma 

das seguintes categorias: 

a) Artigos: trabalhos realizados/concluídos. Os trabalhos podem ser oriundos de disciplinas, de 

grupos de estudo, de projetos de extensão, de monitorias, ou ainda de capítulos adaptados de 

trabalhos de conclusão de curso. 

b) Resumos estendidos: relatos com resultados parciais de pesquisas em andamento, ou mesmo de 

investigações já realizadas. Os trabalhos podem ser oriundos de disciplinas, de grupos de estudo, de 

projetos de extensão e de monitoras.  

 

3. DATAS 

3.1 Inscrições de trabalhos: 21 de outubro a 16 de novembro de 2016, gratuitas e somente pelo 

site da Unichristus. 

3.2 Apresentação dos trabalhos: 22 de novembro de 2016, no turno da tarde, conforme lista a ser 

divulgada em 21 de novembro de 2016. 

3.3 Divulgação dos resultados: 28 de novembro de 2016. 
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4. INSCRIÇÕES  

4.1 As inscrições e submissão de trabalhos serão efetuadas por meio do site do evento, no seguinte 

endereço:< http://conferencias.unichristus.edu.br/index.php/sdh/ >. 

4.2 A programação do evento e demais informações também constarão no site de eventos da 

Unichristus.  

 

4. NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

4.1. Todos os trabalhos submetidos deverão atender os requisitos abaixo, sob pena de 

indeferimento da inscrição: 

 Texto em folha A4; fonte Times New Roman tamanho 12 (títulos em tamanho 14, na mesma 

fonte); espaçamento entre as linhas 1,5; margens superior e esquerda de 3cm, margens 

inferior e direita de 2cm; 

 Sistema de citação por nota de rodapé; 

 Na primeira página, em nota de rodapé, deverão constar a titulação acadêmica e a vinculação 

institucional de cada um dos autores, bem como o endereço eletrônico de todos eles; 

 Citações e referências conforme a NBR 6023/2002 da ABNT; 

 O número de inscritos por trabalho não pode ser superior a seis, incluindo o/a orientador/a. 

4.2. Especificamente, quanto à categoria: 

a) Artigos: o(s) autor(es) deverá(ão), no ato da inscrição, anexar seu trabalho (upload arquivo em 

formato .pdf), com extensão entre 3.000 e 6.000 palavras (de 10 a 20 laudas, aproximadamente), 

composto por: 

- Título 

- Nome do(s) autor(es) 

- Resumo (com cerca de 250 palavras) 

- Palavras-chave (de três a cinco) 

- Introdução com objetivos e metodologia 

- Referencial Teórico 

- Resultados (se houver) 

- Considerações finais 

- Referências 

Para tabelas e desenhos, devem ser utilizados os recursos apropriados do editor de texto. 

Ilustrações, fotografias e mapas devem ser inseridas no tamanho aproximado de 15x20cm, em preto 

e branco e no formato de arquivo .jpg. 

b) Relatos de Pesquisa: o(s) autor(es) deverá(ão), no ato da inscrição, anexar seu trabalho (upload 

arquivo em formato .pdf), com extensão entre 500 e 1.000 palavras (em torno de duas laudas), 

composto por: 

- Título 

- Nome do(s) autor(es) 

- Introdução com objetivos e metodologia 

- Referencial Teórico 

http://conferencias.unichristus.edu.br/index.php/sdh/
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- Resultados alcançados e/ou esperados 

- Considerações finais 

Não serão aceitas tabelas ou figuras nesta categoria. 

4.3 Os autores deverão enviar, obrigatoriamente, até o dia 22 de novembro de 2016, o TERMO DE 

SUBMISSÃO DE TRABALHO, DE AUTORIZACÃO PARA PUBLICAÇÃO E CESSÃO DOS DIREITOS 

AUTORAIS assinada por todos os autores. O modelo deste termo está disponível para download no 

site do evento. 

 

6. PREMIAÇÃO E PUBLICAÇÃO 

6.1. Os trabalhos apresentados serão julgados segundo sua qualidade e originalidade, e classificados 

em 1º, 2º e 3º lugar. 

6.2. Os três primeiros classificados receberão certificação de classificação e terão seus trabalhos 

publicados no sítio eletrônico da instituição, bem como na Revista Interagir. 

6.3. Receberão certificados os alunos que apresentarem satisfatoriamente os resumos durante o 

evento. 

6.4. Os autores dos demais trabalhos inscritos e apresentados receberão certificação de cumprimento 

de atividade complementar no grupo Pesquisa, sendo 10 h/a para artigo e 5 h/a para relato de 

pesquisa (resumo estendido). 

6.5. Receberão declaração de horas de atividade complementar os alunos ouvintes que 

comparecerem e assistirem à apresentação dos trabalhos, a ser realizada no dia 22 de novembro, no 

total de 2h/a referente ao grupo Pesquisa.  

6.4. Receberão declaração de participação como ouvintes os alunos que obtivem 75% de frequência 

no evento.  

6.5. Para a aquisição das horas não será necessária entrega do formulário A3. 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. Os trabalhos inscritos expressam a opinião de seus autores e são de sua exclusiva 

responsabilidade, não cabendo qualquer responsabilidade à Unichristus nem aos organizadores e 

julgadores do certame por eventuais infringências aos direitos autorais de terceiros. 

7.2. Os trabalhos deverão caracterizar-se pelo uso adequado da língua portuguesa, pela concisão, 

pela precisão e pela clareza. 

7.3. Os trabalhos encaminhados para o presente encontro não serão devolvidos. 

7.4. Fica assegurado à Unichristus o direito de divulgação do conteúdo dos trabalhos inscritos, parcial 

ou integralmente, individual ou conjuntamente, sem ônus, por meio de livros, jornais, revistas, vídeo, 

televisão, rádio, internet ou outro recurso visual ou audiovisual, desde que mencionada a autoria. 

7.5. Transcorrido o prazo de 180 dias da divulgação do resultado, o autor premiado poderá publicar, 

em qualquer meio e às suas expensas, seu trabalho contemplado no encontro. 

7.6. Todo e qualquer texto que apresente contexto ou conotação imoral, ilegal ou indevida estará 

sujeito a desclassificação. 

7.7. Ao inscrever seu trabalho, o autor declara estar ciente e de acordo com as disposições do 

presente edital. 
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7.8. A Coordenação do Curso de Direito do Centro Universitário Christus reserva-se o direito de 

resolver os casos omissos bem como as situações não previstas no presente Edital. 

 

Fortaleza, 19 de outubro de 2016. 

 

 
Estevão Lima de Carvalho Rocha 

Pró-Reitor de Administração 
 
 

Anabel Cruz Dionísio 
Supervisora Geral de Campus 

 
 

Gabrielle Bezerra Sales 
Coordenadora Geral do Curso de Direito 

 
 

Natalia Martinuzzi Castilho 
Coordenadora do Escritório de Direitos Humanos 


