Estimado(a) participante,
Divulgada a relação dos resumos aprovados para apresentação no IV Colóquio
Internacional de Pesquisadores em Direito (link), o próximo passo é formalizar a sua
inscrição e observar as orientações para a comunicação oral.
A lista com o resultado final de todos os trabalhos que serão apresentados no IV
Colóquio Internacional de Pesquisadores em Direito, dias 19 e 20 de outubro próximo,
está disponível na página https://www.ufpe.br/ppgd/eventos e na página do Facebook.
Caso tenha recebido a confirmação de aprovação do seu resumo, mas não identifique
o seu nome na lista publicada, entrar em contato com a organização através do email:
4coloquiobrasil@gmail.com.
DAS INSCRIÇÕES
As inscrições para o IV Colóquio Internacional de Pesquisadores em Direito estão
abertas para as seguintes modalidades:
Para participantes autores/as e coautores/as*:
(Obrigatória formalização da inscrição para todos/as os/as autores/as e coautores/as)
Até 15 de outubro = R$100,00;
Entre 16 e 20 de outubro = R$150,00.
Para ouvintes (alunos de graduação, pós-graduação ou profissionais):
(Permite participar como ouvinte em todos os GT´s do Colóquio e palestras de
abertura e encerramento)
Até 15 de outubro = R$ 40,00;
Entre 16 e 20 de outubro = R$ 60,00
Para participar de Minicursos:
Minicurso de carga horária de 06h/a: R$70,00
Minicurso com carga horária de 04h/a: R$ 50,00
Isenção do valor da inscrição:
(a condição de bolsista deve ser comprovada)
Bolsistas de graduação (FIES; ProUni, ou qualquer outra modalidade)
*ATENÇÃO: Para artigos escritos por mais de um(a) autor(a), fica facultada a
apresentação a apenas um(a) dos(as) coautores(as), porém todos(as) devem
formalizar sua inscrição. Apenas os(as) autores(as) que realizarem a
comunicação oral receberão o certificado de apresentação e participação.
Faça sua inscrição aqui:

DA COMUNICAÇÃO ORAL:

Será destinado o tempo de 10 minutos para apresentação de cada trabalho científico,
não importando se em autoria individual ou em coautoria. Após apresentação, haverá
momento para debate com os demais integrantes do Grupo de Trabalho (GT);
Nos resumos apresentados em coautoria, fica facultada a apresentação a apenas um
dos coautores, porém todos devem formalizar sua inscrição. O certificado de
comunicação oral será concedido apenas aos que optarem pela apresentação
presencial oral.
As apresentações orais dos resumos serão realizadas no dia 20 de outubro, das
13:00hs às 17:30hs na Faculdade de Direito do Recife – FDR/UFPE (Praça Adolfo
Cirne), onde funcionarão os Grupos de Trabalhos (GT’s). Os trabalhos serão dividos
nos GT’s de acordo com a proximidade temática entre eles.
Lista completa dos GT’s pode ser vista em :
-Não serão disponibilizados recursos audiovisuais, como data-shows, para as
apresentações;
- Ao coordenador(a) de cada GT caberá definir se o momento de discussão será
imediatamente após a apresentação ou após um bloco de apresentações;
- O momento do debate permitirá ao autor(a) receber do(a) Coordenador(a) do GT e,
também, do público presente, sugestões de melhoria que irão auxiliar no processo de
construção do texto final a ser enviado;
- O certificado pela defesa de trabalho científico no Colóquio será enviado
posteriormente aos que tenham realizado apresentação oral;
- Apenas os(as) autores(as) quem estiverem presentes e assinarem a ata receberão
certificado de apresentação de trabalho científico no IV Colóquio Internacional de
Pesquisadores em Direito;
Sugestão para a comunicação oral:
No uso dos seus 10 minutos de apresentação, o comunicante poderá mencionar o
objeto de estudo, a justificativa, o objetivo, o método, marco teórico, os resultados e as
conclusões que pretende alcançar ou que já tenha alcançado com a pesquisa.

