
                                            

 

 

 
EDITAL PARA INSCRIÇÃO DO III SEMINÁRIO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS JURIDICAS (UFPA) - 2020 - FORMATO ONLINE 
28/08/2020 

 
Art. 1. O III SEMINÁRIO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (III SIEPE) e a VI SEMANA 
ACADÊMICA DE DIREITO (VI SEMACAD) serão um evento virtual organizado pelo Instituto de Ciências 
Jurídicas e pelo Centro Acadêmico de Direito Edson Luís. 
 
Art.2. A VI SEMACAD terá palestras realizadas no dia 16 de novembro de 2020 e está aberta ao 
público em geral com inscrições no link: https://www.even3.com.br/iiisiepe. 
 
 Art.3. O III SIEPE será realizado nos dias 17 e 18 de novembro de 2020, com vistas a receber 
trabalhos acadêmicos em uma das seguintes modalidades: 

a) Estudantes do ICJ/UFPA, da graduação ou da pós-graduação, vinculados a projetos de ensino, 
pesquisa ou extensão com bolsistas ou voluntários/as; 

b) Estudantes do ICJ/UFPA que não estejam vinculados diretamente a projetos; 
c) Estudantes de outras instituições que estejam vinculados ou não a projetos; 
d) Professores/as em coautoria com estudantes vinculados a projetos. 

 
Art.4. Os estudantes do ICJ/UFPA, da graduação ou da pós-graduação, vinculados a projetos de 
ensino, pesquisa ou extensão como bolsistas ou voluntários/as são obrigados a participar do evento 
nos termos do art. 3o, da Resolução ICJ n. 22, de 19 de maio de 2020. 
Parágrafo único. Em caso de impossibilidade, o discente poderá apresentar no ano seguinte. Casos 
omissos serão analisados pela comissão. 
 
Art.5. A inscrição da VI SEMACAD e do III SIEPE será feita no link: https://www.even3.com.br/iiisiepe.  
 
Art.6. A submissão de trabalhos será feito por meio de envio de um resumo e de um vídeo de mesmo 
tema, com os mesmos autores, nos termos das orientações em anexo, para o e-mail: 
iiisiepe2020@gmail.com. O vídeo apresentará o resumo e será de responsabilidade dos autores/as 
sua confecção, sendo que o mesmo será exibido no Canal Youtube do Instituto de Ciências Jurídicas/ 
UFPA: https://www.youtube.com/channel/UC-X0US77OZnGIclLzbGVWrg 
Parágrafo único. Antes da submissão do resumo e do vídeo, o/a participante deve se inscrever no site 
do evento. 
 
Art.7. Somente pode ser submetido ao SIEPE um resumo por autor/a, a não ser que este/a esteja 
vinculado a mais de um projeto.  
 
§ 1º. Não há limite de indicação de orientadores/as, mas o resumo e vídeo podem ter, no máximo, 
três autores. 
§ 2º. Todos os/as autores/as devem gravar o vídeo e ter o nome no resumo. 



                                            

 

 

§ 3º. Os resumos e vídeos devem indicar o/a orientador/a, no caso do/a professor/a não figurar 
como coautor/a e sejam resultados de projetos. O/a professor/a poderá figurar como autor/a, desde 
que o número de autores não ultrapasse 3 (três). 
 
Art.8. O resumo e o vídeo submetidos serão avaliados por pareceristas que integrarão a Comissão 
Científica. 
 
Art.9. As áreas temáticas para a classificação dos trabalhos são as seguintes:  

a) Fundamentos do Direito e Direito e Estado  
b) Direito, Relações Privadas e Resolução de Conflitos  
c) Direito e Sistema Penal 
d) Direitos Humanos e Meio Ambiente 
e) Direito e Relações de Trabalho  

 
Art.10. Antes que o resumo seja enviado, sugerimos que os/as autores/as façam revisão gramatical 
do texto, pois não será possível alterar o resumo após submissão no formulário de inscrição.  
 
Art.11. O corpo do resumo deve conter no mínimo 350 palavras, e no máximo 500 palavras de modo 
estruturado, com problema, objetivo, metodologia, resultados e discussões, e conclusão, bem como 
de três a cinco palavras-chaves. Deve conter até cinco referências, sendo que estas não integrarão o 
somatório das palavras do corpo do resumo. 
 
Art.12. O corpo do resumo deverá ser escrito em fonte Times New Roman, tamanho 12, 
espaçamento simples, escrito em português. 
 
Art.13. Na submissão do resumo, os/as autores/as deverão digitar: 
a) Área Temática do trabalho  
b) Título do trabalho: escrito em letras maiúsculas  
c) Autores: no máximo 3 autores/as no total, com nome completo. 
d) Orientador/a: quando for o caso. 
e) Titulação, Vínculo e Instituição (Indicar Instituição e Vínculo dos/as autores/as). 
f) Endereço eletrônico de todos/as os/as autores/as e do/a orientador/a. 
g) Corpo do resumo: contendo problema (a pergunta central da pesquisa),  
definição dos objetivos do trabalho, Procedimentos metodológicos (Descrever como o trabalho foi 
realizado - procedimentos, estratégias, sujeitos participantes, documentos, equipamentos, 
ambientes, etc.- incluindo, se for o caso, a análise de dados empregada), Resultados e Discussão 
(Descrição e discussão dos resultados obtidos); Conclusões: Descrever a conclusão com base nos 
resultados, relacionando-os aos objetivos da pesquisa. 
h) Palavras-chave: Informar 3 (três) palavras-chave separadas por ponto e vírgula. 
i) Referências: Informar, em sequência, até cinco referências mais relevantes para o resumo, em 
ordem alfabética, conforme as normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
para elaboração, formatação e apresentação de trabalhos acadêmicos. 
 



                                            

 

 

Art.14. Os arquivos do resumo devem estar designados no salvamento somente no formato Word. 
 
Art.15. A programação do III SIEPE com dia, link de acesso e horário da exibição do vídeo encontra-se 
no cronograma abaixo descrito. 
 
Art.16. Qualquer dificuldade no processo de submissão, os/as autores/as devem escrever para o e-
mail: iiisiepe2020@gmail.com, com a seguinte especificação no assunto: III SIEPE – DÚVIDA. 
 
Art.17. A certificação ocorrerá da seguinte forma: 
a) autores/as receberão certificado de apresentação no III SIEPE com carga horária de 10 h; 
b) os/as participantes que estejam inscritos e fizerem comentários sobre o tema, nos dias do 
seminário, nos vídeos exibidos no canal, desde que assinem seu nome completo, receberão 
certificado com carga horária de 2hs de participação no III SIEPE. 
c)  receberão certificado de dez horas de participação na VI SEMACAD aqueles que assinarem a 
frequência das palestras. 
 
Art.18. Os trabalhos exibidos terão seus resumos publicados nos Anais do III SEMINÁRIO INTEGRADO 
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (resumos), constando o Internacional Standard Serial Number 
(ISSN). 
 
Art.19. Os/as autores/as dos trabalhos aprovados, ao participar do edital, cedem globalmente e de 
forma gratuita os direitos autorais dos resumos e dos pôsteres em vídeo submetidos, permitindo, 
assim, publicação ou divulgação do trabalho com a finalidade de socialização da produção acadêmica 
apresentada no III SIEPE, com isso, a submissão de vídeo significa que o (a) proponente concede seus 
direitos de imagem, voz e autoria sobre o vídeo e resumo em texto enviados. 
 
Art.20. Os/As autores/as que submeterem o trabalho serão os responsáveis legais por todo seu 
conteúdo, ficando a Comissão Organizadora isenta de qualquer responsabilidade sobre o conteúdo 
do resumo e do vídeo que for divulgado e/ou publicado através de meios de comunicação, pelos/as 
autores/as ou por terceiros/as. 
 
Art.21. Serão premiados com certificado de destaque acadêmico, pela Comissão Científica, um 
trabalho de cada área temática. Também será premiado com certificado de destaque o vídeo com 
mais visualizações. O resultado será anunciado no Canal Youtube do III SIEPE.  
 
Art.22. Normas para elaboração dos vídeos (Dicas para gravação dos vídeos no anexo II). Formato 
vídeo livre - o vídeo deve estar de acordo com estas configurações: 

a) duração máxima: 7 minutos 
b) tamanho máximo do arquivo: 1 GB 
c) proporções recomendadas: 426 x 240; 640 x 360, 854 x 480, 2560 x 1440, 3840 x 2160; 
d) formatos: AVI, .WMV, .MPEGPS, MP4, .FLV, .MOV, .MPEG4, WebM e 3GPP 

 
Art.23. Cronograma 



                                            

 

 

 
Período de inscrição no III SIEPE e na VI SEMACAD De 05/09/2020 a 15/11/2020 
Período de submissão de trabalhos De 05/09/2020 a 30/10/2020 
Divulgação da Lista de trabalhos homologados  09/11/2020 
Semana Acadêmica de Direito (VI SEMACAD) 16/11/2020 
Exibição e avaliação dos vídeos da III SIEPE 17 e 18/11/2020 
Divulgação dos trabalhos premiados 26/11/2020 

 
 



                                            

 

 

ANEXO I - MODELO DE RESUMO 
 

Área temática: 

 

Título: 

Subtítulo 

 

Autor(a)1 

Coautor(a)2 

Orientador(a)3 

 

Resumo: O resumo deve conter problema, objetivo, metodologia, resultados e discussões, conclusão, 
com 350 a 500 palavras. O texto deve ser escrito em fonte Times New Roman, tamanho 12, 
espaçamento simples 1,0 e em conformidade com as Normas da ABNT, em formato Word. O resumo 
deve conter problema, objetivo, metodologia, resultados e discussões, conclusão, com 350 a 500 
palavras. O texto deve ser escrito em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples 
1,0 e em conformidade com as Normas da ABNT, em formato Word. O resumo deve conter 
problema, objetivo, metodologia, resultados e discussões, conclusão, com 350 a 500 palavras. O 
texto deve ser escrito em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples 1,0 e em 
conformidade com as Normas da ABNT, em formato Word. O resumo deve conter problema, 
objetivo, metodologia, resultados e discussões, conclusão, com 350 a 500 palavras. O texto deve ser 
escrito em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples 1,0 e em conformidade com 
as Normas da ABNT, em formato Word. 
 
Palavras-chave: 3 a 5 palavras chave. 
 
Referências (até 5 referências) 
As referências não entram na contagem das palavras. 

 
 
 
 
 
 

 
1 Formação. Vinculação institucional. Email. 
2 Formação. Vinculação institucional. Email. 
3 Formação. Vinculação institucional. Email. 



                                            

 

 

 
ANEXO II 

 
DICAS PARA A GRAVAÇÃO DE VÍDEOS 

Equipamento e cenário 

Use celular (ou câmera, se tiver disponível), preferencialmente um equipamento que você tem 
intimidade e conhece as funções. Se possível, no uso do celular use suporte para evitar a 
instabilidade da imagem e o celular na posição horizontal. 

Escolha um espaço que possa ser usado/preparado como cenário. O local de gravação deve ser de 
preferência um ambiente claro ou um local que possa ser bem iluminado. 

Áudio e Iluminação 

O ambiente de gravação não deve ter ruídos. Um bom áudio é importante para melhor compreensão 
do conteúdo explanado na sua aula. Os celulares já possuem microfones com redução de ruídos. 
Porém, os microfones acoplados aos fones de ouvidos costumam captar áudios de maior qualidade e 
são recomendados para gravar. 

 
Tempo e Enquadramento 
 
Os vídeos devem ter no máximo 7 minutos. Posicione-se proporcionalmente na tela do celular ou do 
notebook. Você pode escolher aparecer de corpo inteiro ou da cintura para cima. Atenção para não 
cortar braços e joelhos. Ou se quiser inserir algum texto ou imagem se posicione em um dos lados da 
tela, sugestão: lado direito. Coloque o celular sempre na horizontal, esse tipo de vídeo pode ser 
postado com qualidade em qualquer rede social, caso necessário, e em outras plataformas. Peça 
ajuda a alguém para lhe enquadrar, caso use a câmera principal do celular e mantenha o aparelho 
sobre uma base, com auxílio de um tripé ou suporte para câmeras e celulares ou em cima de objetos 
como livros, móveis, entre outros objetos que possam servir como suporte. 
 
Edição 
Se necessário, é possível realizar a edição dos vídeos e pode ser realizada pelo celular, por meio de 
aplicativos, ou em computadores e laptops usando softwares específicos para a edição. Você deve 
usar um aplicativo ou software que tenha maior familiaridade. Existem várias opções de programas 
para iniciantes, softwares simples e gratuitos nos quais se pode alcançar bons resultados.  
ActivePresenter; Camtasia Studio; YouTube Video Editor; Shotcut; Lightworks; Cyberlink 
PowerDirector; IMovie; OCam; Screenflow; Movavi Video Editor; Windows Movie Maker, Adobe 
Premiere, Sony Vegas. 


