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ADITIVO AO EDITAL DE SUBMISSÃO DE MINICURSOS, PAINÉIS E 

OFICINAS 

 

A Comissão Organizadora da I Semana Jurídica da Faculdade de Direito – 

SJFAD/UERN, por meio deste aditivo, torna pública a retificação do Edital de 

submissão de minicursos, painéis e oficinas, referente à prorrogação do prazo para 

submissões, e algumas outras diretrizes, que passa a vigorar com as seguintes redações, 

as quais estão em negrito e na cor vermelha, permanecendo inalterados os demais itens 

e subitens do referido edital: 

 

Item 1) Eixos temáticos: 

a) Direitos Humanos; 

b) Políticas Públicas; 

c) Educação Popular; 

d) Regulação e Participação democrática; 

e) Mídia; 

f) Comunidades tradicionais. 

Item 2) Regras de envio: 

o As propostas de minicursos, painéis e oficinas deverão se encaixar em algum 

dos eixos temáticos descritos no Item 1; 

o As propostas deverão conter, obrigatoriamente, os seguintes itens: tema, 

objetivos, metodologia e referências bibliográficas; 

o O texto deverá ser redigido, atentando para as seguintes regras: fonte com 

tamanho 12, Arial ou Times New Roman, espaçamento entre linhas de 1,5. O 

texto deve conter, em rodapé, breve qualificação dos propositores, incluindo 

endereço de e-mail; 

o As propostas deverão ser de, no mínimo 01 (uma) e, no máximo, 03 (três) 

laudas; 

o Serão aceitas propostas com, no máximo, 02 (dois) propositores, sendo que, ao 

menos 01 (um) deles tenha, no mínimo, título de Pós-Graduação – Lato Sensu; 

o Serão aceitas propostas com, no máximo, 02 (dois) propositores. No caso 

dos minicursos, exige-se que, ao menos 01 (um) deles tenha, no mínimo, 

título de Pós-Graduação – Lato Sensu 

o Os escritos deverão ser enviados até as 23h59min do dia 31/08/2018, para o e-

mail: sjfaduern@gmail.com; 

o Os escritos deverão ser enviados até as 23h59min do dia 02/09/2018, para o 

e-mail: sjfaduern@gmail.com; 
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o No corpo do e-mail, deverão conter: nome completo do(s) propositore(s), CPF, 

fotografia de comprovante de depósito ou cópia do comprovante de 

transferência; 

o A taxa paga para submissão, corresponde a mesma taxa paga para participação 

no evento, no valor de R$ 15,00; 

o A taxa paga para submissão, corresponde a mesma taxa paga para 

participação no evento, no valor de R$ 15,00 e que, portanto, deverá ser 

paga por ambos os propositores, em caso de ser mais de um; 

o O depósito deverá ser identificado, feito na referida Conta Poupança: Agência – 

0758; Operação – 013; Conta – 30975-7, Caixa Econômica Federal, em nome de 

LEANDRO DOS SANTOS ARAÚJO. 

Item 3) Realização das atividades: 

o Todas as atividades descritas neste edital serão realizadas nas salas de aula da 

Faculdade de Direito – UERN; 

o Os painéis serão expostos no dia 12/09/2018, das 13h às 17h, e consistirá na 

apresentação de atividades realizadas em formato de banner, sendo 

disponibilizadas as estruturas de suporte; 

o As oficinas serão desenvolvidas no dia 12/09/2018, das 13h às 17h; 

o Os minicursos serão ministrados no dia 13/09/2018, das 13h às 17h 

o A organização do evento só fornecerá os projetores para as apresentações, 

ficando os computadores sob responsabilidade dos propositores. 

Item 4) Aprovação da submissão:  

O resultado da submissão será divulgado no dia 03/09/2018, nas páginas oficiais do 

evento e encaminhada para o e-mail dos propositores. 

Item 5) Prazo final para o pagamento: 

A aprovação definitiva está condicionada ao pagamento da taxa descrita no item 2, 

que deverá ser efetuado até as 23h do dia 31/08/2018. O não pagamento implicará 

no indeferimento da proposta. 

A aprovação definitiva está condicionada ao pagamento da taxa descrita no 

item 2, que deverá ser efetuado até as 23h59min do dia 02/09/2018. O não 

pagamento implicará no indeferimento da proposta. 

Item 6) Emissão do certificado:  

o A emissão do certificado está condicionada a apresentação dos painéis bem 

como a realização do minicurso e/ou oficina conforme o caso.  

o Os certificados serão emitidos via e-mail.  

 

Mossoró/RN, 31 de agosto de 2018 

Coordenação da I SJFAD 
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REDES SOCIAIS  

Instagran: @sjfaduern    

Facebook: sjfaduern.com/sjfad 

Site: https://sjfaduern.wixsite.com/sjfad   

E-mail: sjfaduern@gmail.com 

Watsapp:   84 999000855 (Leandro) 
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