
 
 

SUBMISSÃO DE RESUMOS 

 

O CURSO DE DIREITO DA UNINASSAU CARUARU informa que estão 

abertas inscrições para o envio de trabalhos para os Grupos de Trabalho (GT) 

da I Jornada de Direito da Uninassau Caruaru, que ocorrerá entre os dias 03 

e 17 de agosto de 2020.  

As submissões dos resumos deverão obedecer às seguintes regras: 

 

1.Os interessados deverão enviar o resumo para o e-mail: 

jornadadedireitocaruaru@gmail.com, devendo conter no corpo do e-mail o 

nome do coordenador responsável pelo GT pretendido. O interessado deverá 

informar no título do e-mail o número e o nome do GT selecionado.  

2. Segue a Lista do Grupos de Trabalho (GT) da 1ª Jornada de Direito da 

Uninassau Caruaru, e os respectivos coordenadores: 

 

GT 1– Direito Penal, Direito Processual Penal e Criminologia.  

Sistema penal e o Processo Penal. Tribunal do Júri, construção social da 

criminalidade. Direito Penal do inimigo e seus críticos. Direito Penal e Direitos 

Humanos. Abolicionismo, descriminalização e redução de penas. Escolas 

Penal. Responsabilidade Penal. Risco no processo penal. Garantismo e 

Funcionalismo no direito penal e no processo penal. Ação Penal. Execução 

Penal. Medida de Segurança. Teoria do Crime. Teoria da Pena. A advocacia 

criminal em tempos de pandemia. Audiência de Custódia. 

(Coordenação: Prof. Me. Laudemiro R. T. Neto.) 

 

GT 2- Constitucionalismo e Estado de Direito 

Estado de Direito. Democracia. Constitucionalismo. Constituição. Direitos 

Humanos. Direitos Fundamentais. Direito de Liberdade. Direitos Sociais. 

Direitos de Fraternidade. Direito a ter Direitos. 

(Coordenação: Prof. Me. Armando Morais Correia de Melo Filho) 

 



 
GT 3- Teoria geral do direito e filosofia do direito. 

O conceito de direito na atualidade. Direito e justiça. Direito é moral. Fontes do 

direito. Norma jurídica. A sanção jurídica. 

(Coordenação: Prof. Me. Tony Fernando Macêdo Galvão da Cruz) 

 

GT 4- Processo Civil. Acesso à justiça 

Teoria Geral do Processo. Processo Civil. Acesso à justiça. Devido processo 

legal. Contraditório e ampla defesa. Princípio da Colaboração. Jurisdição, ação 

e processo. Relação jurídica processual.  Pressupostos processuais e 

condições da ação. Instrumentalidade do processo. Neoprocessualismo. 

Modelo cooperativo de processo civil. Efetividade do processo. Tutelas 

provisórias e definitivas. Tutelas provisórias de urgência e evidência. Processo 

civil de execução. 

(Coordenação: Prof. Me. Felipe de Souza Costa Cola) 

 

3. Cada participante poderá participar como expositor em até 2 GTs e o 

eventual ajuste de horário fica a cargo da coordenação do GT.  

4. Os resumos deverão ser formatados conforme orientações abaixo:  

• Redação ― os textos devem ser redigidos de maneira objetiva, 

mantendo linguagem adequada ao estudo, bem como ressaltar a 

terminologia científica condizente, tendo os elementos: Objetivos, 

Metodologia, Resultados, Conclusão e Referências (segundo às normas 

da ABNT); o  

• Autoria ― nome do autor, do coautor, (no máximo 02 autores) do 

orientador, quando for o caso, com as respectivas titulações, e-mail no 

canto direito da lauda. Espaço simples.  

• Os textos devem ser produzidos em editor de texto word  

• O resumo expandido deverá ter no mínimo 800 e máximo de 3.500 

palavras em laudas em tamanho A4, incluindo figuras, gráficos, tabelas 

e referências nas normas da ABNT. o  

• Fonte Arial, justificado, tamanho 12, espaço 1,5 linha em todo o texto.  

• Margens laterais, superiores e inferiores de 3,0 cm cada.  

• Utilizar apenas itálico em palavras ou expressões de língua estrangeira.  

• O título deverá ser apresentado em caixa alta com o máximo de 15 

palavras.  



 
• Não utilizar nota de rodapé. 

 

5. Os resumos deverão ser enviados até o dia 07 de agosto de 2021. E a 

avaliação, seleção e aceite será de responsabilidade dos coordenadores de 

cada GP. Cabe aos coordenadores dos GTs decidiram sobre a modalidade de 

apresentação (presencial ou à distância). 

6. As inscrições para a 1ª Jornada de Direito da Uninassau Caruaru deverão 

ser realizadas no seguinte endereço: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HIFgbJ5zRECh04xW

qKUMh5tHu445-

OZGhXVKKm7YFF9UMldSSTcyVzNOVEZZVk8xUTVPNjdDOTdaSS4u 

 

07. A divulgação dos resumos aprovados será feita no dia 09 de agosto de 

2021. 

 

08. Os coordenadores dos GT’s são responsáveis pela seleção dos trabalhos, 

bem como pela organização das sessões do GP. 

09. As apresentações obedecerão ao seguinte calendário: 

GT 1- 10/08/2021, a partir das 16h  

GT 2- 11/08/2021, a partir das 16h 

GT 3- 12/08/2021, a partir das 16h 

GT 4- 13/08/2021, a partir das 16h 

 

10. A avaliação e a forma de seleção ficarão a cargo dos(as) coordenadores(as) 

de cada GT. 

 

11. Cada sessão de um GT terá duração de 3 horas. No dia da apresentação, 

cada pesquisador(a) terá no máximo 10 minutos para apresentação oral e, em 

seguida, deverá ocorrer o debate da apresentação no tempo máximo de 10 

minutos. Qualquer ajuste no tempo fica a cargo da coordenação do GP. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HIFgbJ5zRECh04xWqKUMh5tHu445-OZGhXVKKm7YFF9UMldSSTcyVzNOVEZZVk8xUTVPNjdDOTdaSS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HIFgbJ5zRECh04xWqKUMh5tHu445-OZGhXVKKm7YFF9UMldSSTcyVzNOVEZZVk8xUTVPNjdDOTdaSS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HIFgbJ5zRECh04xWqKUMh5tHu445-OZGhXVKKm7YFF9UMldSSTcyVzNOVEZZVk8xUTVPNjdDOTdaSS4u


 
12. Cada GT será alocado conforme a disponibilidade física da Uninassau 

Caruaru, respeitando todas as regras sanitárias de combate à Covid 19. 

13. Qualquer dúvida deverá ser encaminhada e respondida por meio do e-mail 

jornadadedireitocaruaru@gmail.com 

 

Cordialmente, 

 

A Coordenação da I Jornada de Direito Uninassau Caruaru, 

 

Prof. Me. Teresa Mendes Santana Tabosa (Coordenadora do Curso de 

Direito da Uninassau Caruaru) 

Prof. Me. André Martins de Oliveira 

Prof. Dr. Banjaqui Nhaga 

Prof. Me. Armando Morais Correia de Melo Filho 


