
       

 
 

I MOSTRA DE TRABALHOS CEJUSCON-NH 
 

REGULAMENTO 
 
 

1- DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

O CEJUSCON Novo Hamburgo/RS promoverá a I MOSTRA DE TRABALHOS 
CEJUSCON-NH, que se realizará na data de 18 de outubro de 2018. 

A Mostra de Trabalhos consiste num evento inserido no IV Encontro de 
Conciliadores e Mediadores da Justiça Federal de Novo Hamburgo e que se destina a 
promover o intercâmbio de conhecimentos entre estudantes e profissionais que desenvolvem 
trabalhos ou estudos na temática da autocomposição de conflitos na Justiça Federal. 

A I MOSTRA DE TRABALHOS CEJUSCON-NH visa a fortalecer a investigação 
científica, a aplicabilidade, a socialização de resultados de pesquisa, estabelecendo uma 
interação entre os membros da comunidade acadêmica de várias Universidades (e destas com 
a comunidade externa), ao mesmo tempo em que possibilita, por meio desse diálogo, a troca 
de experiências. 

O evento reunirá conciliadores, mediadores, acadêmicos e docentes de graduação 
que desenvolvem atividades voltadas ao tema, possibilitando a socialização dos avanços do 
conhecimento originados dessas atividades. 

A Comissão de Submissão e Seleção é responsável pelos processos de submissão e 
seleção dos trabalhos inscritos. 

 

2- OBJETIVOS E TEMA DA MOSTRA 
 

• Fortalecer a discussão, a produção de conhecimento e troca de experiências em 
relação aos processos autocompositivos na Justiça Federal; 

• Valorizar os conciliadores e outros estudiosos, dando-lhes oportunidade de 
divulgar seus trabalhos e experiências; 

• Estimular o debate e o desenvolvimento de conhecimento teórico-prático na 
área da autocomposição; 

• Tema: Métodos de solução de conflitos no âmbito da Justiça Federal. 

 
3- PARTICIPAÇÃO 

Poderão apresentar trabalhos durante o IV ENCONTRO DE MEDIADORES E 
CONCILIADORES DO CEJUSCON N.H., conciliadores, mediadores e acadêmicos de 
instituições de ensino superior. 

 



       

4- INSCRIÇÃO DE TRABALHOS 
 

4.1- Inscrição: 
 

Os autores deverão se inscrever no evento por meio do formulário eletrônico de 
inscrições, disponibilizado no endereço eletrônico http://bit.ly/IVconcilianh, para a inscrição, 
exige-se a submissão do trabalho, conforme item 5 (cinco). Os trabalhos deverão ser 
enviados, a partir de 03/09/2018 ao CEJUSCON através do email cejusconnhm@jfrs.jus.br. 

Para realização da inscrição deverão ser observados os seguintes requisitos: 

- Preenchimento dos dados referentes ao trabalho e ao autor responsável pela 
inscrição, a saber: nome, data de nascimento, sexo, estado civil, nacionalidade, naturalidade, 
Estado, RG, CPF, endereço, telefone, e-mail, instituição, área principal, curso, origem do 
trabalho e, quando houver, financiador; 

- Preenchimento dos dados referentes aos demais autores e orientadores, a saber: 
nome, instituição e e-mail.  

- Serão aceitos até 3 (três) autores por trabalho. A ordenação dos autores será 
realizada no formulário eletrônico de inscrições pelo responsável pela inscrição. A ordenação 
1 deverá ser atribuída ao autor responsável pela inscrição e os demais autores deverão ser 
ordenados sequencialmente; 

- Acadêmicos poderão indicar 1 (um) orientador por trabalho; 

- A ordenação dos nomes dos autores e orientadores no ato da inscrição 
corresponderá à ordem dos nomes que constará na publicação dos trabalhos e nos certificados; 

- Encaminhamento do trabalho, conforme as normas de submissão estabelecidas no 
item 5 (cinco) deste regulamento; 

- O participante poderá inscrever mais de um trabalho no evento; 

- As inscrições incompletas serão desclassificadas; 

- Inscrições múltiplas de um mesmo trabalho são vedadas. 

O CEJUSCON NH., bem como a Justiça Federal, não se responsabilizam por 
inscrições via internet não recebidas por motivos de ordem técnica dos computadores, de 
falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação, bem como em 
função de outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

Dos trabalhos submetidos, serão selecionados 12 (doze) trabalhos para confecção dos 
pôsteres e apresentação oral. 

 

4.2- Período de inscrições 
 

O período de inscrições de trabalhos é de 03 a 14 de setembro de 2018, até as 17h. 
As inscrições serão validadas somente após o envio do trabalho e do preenchimento de todas 
as informações necessárias na página do evento, atendendo aos requisitos do item 4.1. 

 

 



       

4.3- Confirmação da inscrição: 
 

Ao término do processo de inscrição, o autor responsável pela inscrição receberá 
uma mensagem eletrônica em seu endereço de e-mail cadastrado, indicando o sucesso na 
submissão do trabalho. 

 

5- DAS NORMAS DE SUBMISSÃO DO TRABALHO 

 

Os trabalhos deverão seguir as exigências de apresentação e formatação que seguem, 
para submissão, aprovação e para possibilitar, se for o caso, a imediata publicação: 

 

5.1- Da estrutura: 

- Ser escrito em português; 

- Ser encaminhado em formato Microsoft Word, OpenOffice ou RTF; 

- O tamanho do arquivo a ser anexado no formulário de inscrições não deverá 
exceder 3MB; 

- Os trabalhos devem ser enviados na forma de artigos científicos; 

- Conter os elementos especificados abaixo: 

a) título, com no máximo 20 palavras; 

b) Os trabalhos devem conter, na primeira página: título; nome completo do autor e 
dos co-autores; nome completo das instituições às quais pertencem; respectivos endereços 
eletrônicos, resumo, palavras-chave e abstract (em inglês, espanhol ou francês);  

c) O primeiro autor deve acrescentar, ao final do texto, seu endereço completo (rua, 
número, CEP, cidade, Estado, país, fone, fax e e-mail) para propiciar comunicação com 
interessados; 

d) O(s) minicurrículo(s) do(s) autor(es) deve(m) constar em nota de rodapé, com, no 
máximo, 2 linhas por autor (aproximadamente 200 caracteres com espaços), iniciar com a 
titulação máxima concluída, seguida de outras informações acadêmicas relevantes e, por 
último, sua atuação na área dos Métodos de Soluções de Conflitos; 

e) palavras-chave, de três a cinco, em ordem alfabética e separadas por ponto; 

f) Os gráficos, as figuras, as ilustrações e as fotografias devem fazer parte do corpo 
do texto e devem ser digitalizadas mantendo-se a resolução dos arquivos em até 300 pontos 
por polegada (300 dpi), citando a fonte bibliográfica de consulta. 

g) Os trabalhos deverão ser submetidos exclusivamente on-line; 

h) o corpo do texto deverá conter os seguintes tópicos: 

 

1. INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: tema, delimitação do tema, 
contextualização e justificativa, principais marcos teóricos com fundamentação, comentários, 
citações e referências, problema de pesquisa, objetivo geral, objetivos específicos. 



       

2. METODOLOGIA: explicar procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa. 

3. RESULTADOS: apresentar resultados já obtidos, mesmo que iniciais ou parciais. 

4. DISCUSSÃO: fundamentar os resultados com base nos pressupostos teóricos que 
embasam o estudo. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: citar as principais conclusões ou futuros 
desdobramentos do trabalho. 

e) REFERÊNCIAS: as referências bibliográficas, necessárias para o embasamento do 
trabalho, devem constar na última lauda, separadas do restante do trabalho, seguindo as 
normas da ABNT-NBR-6023. 

 

5.2- Da formatação: 

- Tamanho da página: A4 (21 x 29,7 cm); 

- Orientação: retrato; 

- Margens: superior 3 cm; inferior 2 cm; esquerda 3 cm; direita 2 cm; 

- Número de páginas: no mínimo oito e no máximo quinze páginas (incluindo texto, tabelas 
e/ou figuras, exceto referências); 

- Título: fonte Arial, corpo 12, centralizado, negrito, caixa alta; 

- Palavras-chave: fonte Arial, corpo 12, alinhado à esquerda; 

- Título dos tópicos no corpo do texto: fonte Arial, corpo 12, alinhado à esquerda, negrito, 
caixa alta; 

- Corpo do texto: fonte Arial, corpo 12, alinhamento justificado, parágrafo a 2 cm de recuo da 
primeira linha, espaçamento entrelinhas 1,5; 

- Notas de rodapé: fonte Arial, corpo 10, alinhamento justificado, espaçamento entrelinhas 
1,0; 

- Citações diretas (curtas) texto de até três linhas: devem estar contidas entre aspas duplas; 

- Citações diretas (longas) texto com mais de três linhas: fonte Arial, corpo 10, alinhamento 
justificado a 4 cm da margem esquerda, espaçamento entrelinhas 1,0. 

 

6- DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS E DAS ETAPAS DE ANÁLISE 

 

Os trabalhos serão analisados pela Comissão de Submissão e Seleção conforme 
segue: 

 

6.1- Análise de Submissão 

O trabalho completo será eliminado se não forem atendidos os critérios a seguir: 

- Caracterização de texto completo; 

- Obedecer ao número mínimo de oito páginas e máximo de quinze páginas; 



       

- Texto resultante de pesquisa científica. 

 

6.2- Análise de Seleção 

Os trabalhos completos inscritos passarão por uma análise de seleção, em 
conformidade com os critérios definidos pela comissão de avaliação do evento e, se 
selecionados, poderão ser apresentados oralmente durante o IV Encontro de Conciliadores e 
Mediadores da Justiça Federal. 

Serão selecionados 12 trabalhos para apresentação oral e posterior publicação. 

Critérios de seleção do trabalho: 

- Coerência do conteúdo com a área temática indicada; 

- Título adequado ao conteúdo do trabalho; 

- Adequação e correção lingüística; 

- Relevância do tema e pesquisa apresentadas. 

 

O trabalho selecionado deverá ser apresentado por um dos inscritos como autor, não 
necessariamente pelo autor responsável pela inscrição. Trabalhos que não forem apresentados 
oralmente não serão certificados. 

A apresentação será realizada no auditório da Subseção de Novo Hamburgo da 
Justiça Federal, em horário a ser definido pela Comissão Organizadora do IV Encontro de 
Conciliadores e Mediadores de Novo Hamburgo. O apresentador de cada trabalho terá 10 
minutos para sua apresentação e a banca disporá de 05 minutos, na sequência, para discussão. 

Para a apresentação dos trabalhos, serão disponibilizados recursos audiovisuais. 

Não serão aceitos pedidos de alteração de data, turno ou horário das apresentações. 
No caso de ausência do apresentador (autor responsável pela inscrição ou um dos autores 
secundários) no horário e local pré-definidos para a apresentação oral/Libras, o trabalho não 
receberá certificado de participação. 

 

7-  DOS PÔSTERES 

 

Os autores selecionados para a apresentação de trabalhos deverão produzir pôsteres 
para exposição durante todo o evento, conforme orientações que seguem: 

a) 120cm (altura) x 90cm (largura); 

b) Conteúdo: na parte superior, em destaque, deverá constar o título do trabalho, o(s) 
nome(s) do(s) autor(es), do(s) orientador(es), a instituição de origem do trabalho inscrito e 
órgão financiador, caso houver. 

O pôster deve resumir o conteúdo essencial do trabalho e sua organização visual 
deverá ser clara e objetiva. Deverá conter, ainda, os seguintes elementos: tema, justificativa, 
objetivos, metodologia, resultados parciais e/ou finais e considerações finais. 

 



       

8- DA PUBLICAÇÃO 

 

Tendo em vista a informação de que a Revista Eletrônica Autos e Baixos foi 
descontinuada por decisão administrativa da Justiça Federal, não haverá publicação dos 
trabalhos selecionados desta Mostra, conforme veiculado anteriormente. 

 

9-  DO CERTIFICADO 

 

Serão emitidos somente certificados de participação. Os trabalhos que não forem 
apresentados durante o evento não serão publicados e não serão certificados. 

Os certificados serão emitidos em formato on-line e serão encaminhados aos autores 
e orientadores após o evento, para o e-mail indicado no formulário eletrônico de inscrição, em 
data a ser determinada pela comissão organizadora. 

Ressaltamos que o(s) nome(s) apresentado(s) no certificado será(ão) o(s) mesmo(s) 
informado(s) no formulário eletrônico de inscrição, mantendo a ordenação indicada. 

 

10-  DA CONCORDÂNCIA 

 

A inscrição implica concordância e aceitação de todas as cláusulas e condições 
estabelecidas. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Submissão da Mostra. 

 

Resumo dos prazos: 

Abertura das Inscrições 03 de setembro de 2018 

Encerramento das Inscrições 14 de setembro de 2018 

Divulgação dos Trabalhos Aprovados 01 de outubro de 2018 

IV Encontro (Apresentação dos Trabalhos) 18 de outubro de 2018 

Expedição dos Certificados Outubro/novembro de 2018 

 


