
EDITAL - 02/2019 
OAB/PR SUBSEÇÃO MARINGÁ 

 

EDITAL DE CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO DE RESUMO EXPANDIDO 
EM FORMATO DE BANNER PARA PUBLICAÇÃO NO XII CONJURI 

Somente serão aceitos os RESUMOS EXPANDIDOS (banner) que atenderem aos 
seguintes requisitos: 

 
a)     Não há máximo de autores; 
b) Digitados em editor de texto do WORD; 
c) Redigidos no template; 
d) De acordo com as normas de elaboração e formatação. 
  
1. O resumo expandido deve ser redigido em documento no formato word 

(.doc) papel A4 com a seguinte formatação de margens: superior 3,5 cm, 
inferior 3 cm, lateral esquerda 3,5 cm, lateral direita 3 cm. O número 
máximo de páginas é 04 (quatro). 

 
2. A seleção do resumo expandido será feita pela Coordenação do Curso da 

Instituição de origem do(s) autor (es), sendo que essa deverá encaminhar 
para a Coordenação Científica do evento a relação dos resumos 
expandidos selecionados, com tema e autores, até o dia  31 de maio de 
2019, conforme item 5, devendo ser encaminhada pelos coordenadores 
para o e-mail a ser divulgado pela comissão científica. 

 
3. Para submeter trabalhos ao evento é necessário realizar a inscrição para o 

mesmo. 
 

4.   Os banners deverão ser entregues no local e data específicos, conforme 
edital n. 03/2019, que será publicado no 03 de junho, no site da OAB/PR 
subseção de Maringá, com o cronograma de apresentação dos resumos 
expandidos aprovados. 

 
5. Constará no edital n. 03/2019, local e data e horário para que os autores 

dos resumos expandidos estejam presentes, junto ao seu Banner, que 
serão avaliados por Professores avaliadores. 

 
6. Os autores dos melhores trabalhos expostos e devidamente 

apresentados, após avaliação dos examinadores, receberão declaração 
de menção honrosa no evento. (Critérios avaliativos anexo) 

 
7. Os autores dos Resumos Expandidos, terão até a data de 24 de abril para 

encaminhar os trabalhos para a Coordenação de seu respectivo Curso, 



para o e-mail: actio@faculdadesmaringa.br que após avaliação, 
encaminhará os aprovados para Comissão Científica. 

 
8. A avaliação dos trabalhos será feita por 04 professores de cada Faculdade, 

sendo que os nomes dos avaliadores deverão ser encaminhados pelos 
coordenadores até no dia 31 de maio de 2019, juntamente com os resumos 
expandidos selecionados. 

 
 
9. ESTRUTURA DO RESUMO EXPANDIDO 
 

a) Título (Caixa alta, Arial 12, Negritado, Centralizado); 
b) Autores (não há máximo de autores, recuado à direita, sem negrito, Arial 

12, seguindo ordem de titulação, caso tenha a mesma titulação ordem 
alfabética, e o nome da instituição em caixa alta e entre parênteses) 

c) Resumo (Máximo 500 palavras, Arial 12, sem negrito, alinhamento 
justificado, espaçamento simples); 

d) Palavras-Chave (No máximo três, separadas por pontos); 
e) Problema da Pesquisa: (Máximo 200 palavras, Arial 12, sem negrito, 

alinhamento justificado, espaçamento simples); 
f) Objetivos: (Máximo 200 palavras, Arial 12, sem negrito, alinhamento 

justificado, espaçamento simples); 
g) Materiais e Métodos: (Máximo 200 palavras, Arial 12, sem negrito, 

alinhamento justificado, espaçamento simples); 
h) Resultados Alcançados e Discussão: (Máximo 200 palavras, Arial 12, 

sem negrito, alinhamento justificado, espaçamento simples); 
i) Conclusão: (Máximo 200 palavras, Arial 12, sem negrito, alinhamento 

justificado, espaçamento simples); 
j) Referências: (Mínimo 3, máximo 5, de acordo com a norma da ABNT 

6023). 
 

Obs. Para a inserção do conteúdo no Banner, o aluno deverá ajustar a 
fonte Arial 12, para Arial entre 32 e 42, a depender do layout que o autor 
definir. 

 
10. ESTRUTURA DO PAINEL IMPRESSO 
 
10.1  O painel deverá ser autoexplicativo, obedecendo à dimensão de 0,90m 

largura por 1,20m de altura e deverá conter barbante nas laterais 
superiores para amarração. Os autores deverão utilizar o modelo oficial, 
conforme item 8.4. 

 
10.2  O tamanho da fonte no Banner, deverá permitir sua leitura a dois metros 

de distância, a título de exemplificação, é comum o uso de fonte Arial, entre 
32 e 42, a depender do layout que o autor escolher para inserção de 
figuras. 

 

mailto:actio@faculdadesmaringa.br


10.3  Utilize todos os recursos disponíveis para que seu painel desperte o 
interesse dos participantes. Organize as informações de forma que as 
ideias de seu trabalho sejam facilmente apreendidas. Use textos, figuras, 
tabelas, quadros e ilustrações.  

 
10.4  O modelo oficial do banner do XIII CONJURI, que deverá ser adotado 

pelos autores, está disponível no site da OAB/Maringá e endereço 
eletrônico abaixo: 

 
http://www.oabmaringa.com.br/site/index.php?sessao=0c3396dd86n80c
&id=5252  

10.5  Recomenda-se aos autores, que baixem o modelo (formato 
PowerPoint), insiram o texto, as imagens, organizando as imagens para 
que torne o banner atrativo. Ao final, é importante salvar o painel em PDF, 
para que a gráfica imprima o arquivo sem alterações, devido à possíveis 
divergências nas versões do Microsoft Office Word. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.oabmaringa.com.br/site/index.php?sessao=0c3396dd86n80c


TÍTULO TÍTULOTÍTULOTÍTULOTÍTULOTÍTULOTÍTULO 
 
Dr. Autor Funalo de Tal (INSTITUIÇÃO) 

Me. Autor Beltrano de Tal (INSTITUIÇÃO) 
Autor Cicrano de Tal (INSTITUIÇÃO) 

 
RESUMO: (máximo 500 palavras) resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, 
resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, 
resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, 
resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, 
resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, 
resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, 
resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, 
resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, 
resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo,  
resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, 
resumo, resumo, resumo. resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, 
resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, 
resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, 
resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, 
resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, 
resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, 
resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, 
resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, 
resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, 
resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, 
resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, 
resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, 
resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, resumo, (máximo 500 palavras). 
 
PALAVRAS-CHAVE: 3 palavras, 3 palavras, 3 palavras. 
 
PROBLEMA DA PESQUISA: (máximo 200 palavras). Porque você fez a 
pesquisa? Porque seu tema é importante? Porque você fez a pesquisa? 
Porque seu tema é importante? Porque você fez a pesquisa? Porque seu tema 
é importante? Porque você fez a pesquisa? Porque seu tema é importante? 
Porque você fez a pesquisa? Porque seu tema é importante? Porque você fez 
a pesquisa? Porque seu tema é importante? Porque você fez a pesquisa? 
Porque seu tema é importante? Porque você fez a pesquisa? Porque seu tema 
é importante? Porque você fez a pesquisa? Porque seu tema é importante? 
Porque você fez a pesquisa? Porque seu tema é importante? Porque você fez 
a pesquisa? Porque seu tema é importante? Porque você fez a pesquisa? 
Explique de forma simples. (máximo 200 palavras). 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJETIVOS: (máximo 200 palavras) Qual seu objetivo com essa pesquisa? 
Qual seu objetivo com essa pesquisa? Qual seu objetivo com essa pesquisa? 
Qual seu objetivo com essa pesquisa? Qual seu objetivo com essa pesquisa? 
Qual seu objetivo com essa pesquisa? Qual seu objetivo com essa pesquisa? 
Qual seu objetivo com essa pesquisa? Qual seu objetivo com essa pesquisa? 
Qual seu objetivo com essa pesquisa? Qual seu objetivo com essa pesquisa? 
Qual seu objetivo com essa pesquisa? Qual seu objetivo com essa pesquisa? 
Qual seu objetivo com essa pesquisa? Qual seu objetivo com essa pesquisa? 
Qual seu objetivo com essa pesquisa? (máximo 200 palavras). 
 
MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa realizada pelos alunos 
do Curso de Direito, utilizando o método hipotético – dedutivo, com pesquisa e 
revisão de bibliografia, artigos científicos, e reportagens sobre o tema. (máximo 
200 palavras, ou deixar o texto próximo ao modelo). 
 
RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÃO: (máximo 200 palavras) 
Resultados alcançados e discussão; Resultados alcançados e discussão; 
Resultados alcançados e discussão; Resultados alcançados e discussão; 
Resultados alcançados e discussão; Resultados alcançados e discussão; 
Resultados alcançados e discussão; Resultados alcançados e discussão; 
Resultados alcançados e discussão; Resultados alcançados e discussão; 
Resultados alcançados e discussão; Resultados; (máximo 200 palavras). 
 
CONCLUSÃO: (máximo 200 palavras) Conclusão, Conclusão, Conclusão,  
Conclusão, Conclusão, Conclusão, Conclusão, Conclusão,  Conclusão, 
Conclusão, Conclusão, Conclusão, Conclusão, Conclusão, Conclusão, 
Conclusão, Conclusão, Conclusão, Conclusão, Conclusão, Conclusão, 
Conclusão, Conclusão, Conclusão, Conclusão, Conclusão, Conclusão, 
Conclusão, Conclusão, Conclusão, Conclusão, Conclusão, Conclusão, 
Conclusão, Conclusão, Conclusão, Conclusão, Conclusão, Conclusão, 
Conclusão, Conclusão, Conclusão, Conclusão, Conclusão, Conclusão, 
Conclusão, Conclusão, Conclusão, Conclusão, Conclusão, Conclusão, 
Conclusão, Conclusão, Conclusão, Conclusão, Conclusão, Conclusão; 
Conclusão; Conclusão; Conclusão; (máximo 200 palavras). 
 
 
REFERÊNCIAS: 
 
SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo. Cidade: Editora, 2015. 
 
SOBRENOME, Nome. Título:subtítulo. Cidade: Editora, 2015. 
 
SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo. Cidade: Editora, 2015. 
 
 

Maringá, 03 de fevereiro de 2017. 
 
Coordenação Científica 
 
 



 

 

Critérios que serão usados para a avaliação 

 
 

 

Avaliação do conteúdo 

CRITÉRIOS Valor Avaliação 

1 Composição / Padrão exigido 0,5  

2 Ortografia / Redação  0,5  

3 Linguagem científica 0,5  

4 Relevância do tema 1,0  

5 Introdução  0,5  

6 Método 0,5  

7 Resultados e discussão 0,5  

8 Considerações finais 0,5  

9 Referências utilizadas 0,5  

PONTUAÇÃO FINAL               5,0  

Avaliação da exposição 

CRITÉRIOS Valor Avaliação 

1 Exposição clara e objetiva das ideias 1,5  

2 Linguagem acadêmica científica 1,5  

3 Segurança na exposição 1,0  

4 Adequação ao tempo 1,0  

PONTUAÇÃO FINAL               5,0  


