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Regulamento  
 

A Comissão Organizadora da V JORNADA DE EGRESSOS DO PROGRAMA DE 
MESTRADO E DOUTORADO EM DIREITO – PPGD UNIMAR tem a grata 

satisfação em convidá-los para apresentação de trabalhos no dia 11 de novembro 

de 2022. O evento será totalmente online e todos os trabalhos serão 

encaminhados para avaliação pelo sistema double blind review. 
 

 

RESUMOS 
 

1. RESUMOS SIMPLES  

1.1 Os trabalhos deverão ser digitados em programa Word/ Windows, fonte times 
new roman tamanho 12 e espaçamento simples entre linhas. O resumo deve 

conter: objetivos do trabalho, material e métodos, resultados e conclusões, ainda 

que parciais. No resumo não devem constar citações, tabelas, figuras, gráficos ou 

quaisquer ilustrações. Dimensões: resumo do trabalho entre 350 e 500 palavras. 
 

1.2 O participante inscrito poderá apresentar até três trabalhos como autor 

principal e expositor, mas poderá ser coautor em outros trabalhos, desde que 

efetivada a inscrição de coautoria, também no máximo em três outros trabalhos. 

1.2.1 Uma inscrição como autor = três trabalhos 

1.2.2 Uma inscrição como coautor = três trabalhos 
 

1.3  As publicações dos egressos serão aceitas em coautoria com um docente do 

PPGD Unimar ou de autoria exclusiva.. 

 
 

2.2 – Grupos de Trabalhos: 

Trabalhos como autor principal, coautor e docente. O inscrito poderá apresentar 

até 03 trabalhos no mesmo GT, dentre os indicados abaixo: 

GT1 - EMPRESA, DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA 

GT2 - GLOBALIZAÇÃO, DIREITO E ECONOMIA 

GT3 - ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

GT4 - JUDICIÁRIO E DEMANDAS SOCIAIS 

GT5 - RELAÇÕES DE CONSUMO E SUSTENTABILIDADE 
 

2.2.1 Serão desclassificados os trabalhos com mais de três autores, conforme 

indicado anteriormente.  
 

2.2.2 A indicação do Grupo de Trabalho (GT) no cabeçalho do resumo é 

OBRIGATÓRIA, a não observância desses itens implica na desclassificação do 

trabalho. 
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INSCRIÇÃO E ENVIO DOS RESUMOS 
 

 As inscrições do evento serão realizadas no site https://oficial.unimar.br/ 

 A apresentação e publicação do resumo está condicionada ao pagamento da 

taxa de inscrição (via boleto bancário); 

 Os resumos deverão ser enviados para o e-mail: 

jornadaegressosppgd@unimar.br 

 Os resumos serão aceitos até o dia 28 de outubro de 2022, precisamente até 

às 23 horas de 59 minutos (horário de Brasília), resumos enviados após a data 

informada serão desconsiderados. 
 

 

 

CADERNOS DE RESUMOS 
 

Os trabalhos selecionados e APRESENTADOS durante o evento, serão 

publicados nos Cadernos online de Resumos da V JORNADA DE EGRESSOS DO 

PROGRAMA DE MESTRADO E DOUTORADO EM DIREITO – PPGD 

UNIMAR. ISSN  
 

 

 

CERTIFICADOS 
 

 Serão concedidos certificados de apresentação apenas para o expositor do 

trabalho, ou seja, o primeiro autor do trabalho. 

 Os autores, coautores e orientadores receberão certificados mediante 

inscrição no evento. 
 

 

CATEGORIAS 
 

Os interessados poderão inscrever os trabalhos na categorias oral: 

 Exposição oral: Apresentação online com ou sem possibilidade de 

compartilhamento de material durante a apresentação, contendo objetivos do 

trabalho, material e métodos, resultados parciais ou finais e referências. 

 

INSCRIÇÕES 
 

 As inscrições para apresentação de trabalhos serão aceitas no período de 19 

de setembro a 28 de outubro de 2022. 

 

 

EGRESSOS E DOCENTES DO PPGD 

UNIMAR 
R$ 40,00 
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CRONOGRAMA 
 

Inscrições e envio dos trabalhos  19 de setembro a 28 de outubro. 

Divulgação aprovados A partir de 01 de novembro 

Realização  11 de novembro – 9h 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

A coordenação da V JORNADA DE EGRESSOS DO PROGRAMA DE 

MESTRADO E DOUTORADO EM DIREITO – PPGD UNIMAR  não apreciará 

trabalhos enviados em discordância com as normas estabelecidas pelo presente 

regulamento. 

 

A Ética na pesquisa: Cada autor é responsável  pelo conteúdo de seu trabalho e 

deve observar a legislação a respeito de plágio, autoplágio e ética. A coordenação 

da V JORNADA DE EGRESSOS DO PROGRAMA DE MESTRADO E 

DOUTORADO EM DIREITO – PPGD UNIMAR não se responsabiliza por 

eventual discordância à ética em pesquisa. 

     

A divulgação dos trabalhos selecionados e programação das apresentações será a 

partir do dia 01 de novembro de 2022, pelo site da UNIVERSIDADE DE 

MARÍLIA https://oficial.unimar.br/ e pelo site do evento. 

 

Os trabalhos selecionados para apresentação serão publicados no Caderno de 

Resumos da V JORNADA DE EGRESSOS DO PROGRAMA DE MESTRADO E 

DOUTORADO EM DIREITO – PPGD UNIMAR. ISSN 2764-8230. 

 

O autor, ao efetivar sua inscrição, concorda com todas as regras explicitas neste 

Regulamento e autoriza a publicação do trabalho no Caderno de Resumos da 

Jornada, sendo responsável pelo conteúdo apresentado. 

 

Situações não previstas por este Regimento serão decididas pela Coordenação da 

V JORNADA DE EGRESSOS DO PROGRAMA DE MESTRADO E 

DOUTORADO EM DIREITO – PPGD UNIMAR e pela Pró-reitoria de Pós-

graduação e Pesquisa da Universidade de Marília. 

 

Profa. Dra. Walkiria M. H. Ferrer 

Núcleo Integrado de Pesquisa e Extensão - NIPEX/UNIMAR 

Setembro/2022 


