
 

 

 

 

EDITAL PARA SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO DE 
PÔSTERES NO XXV ERED/ERAJU – SÃO LUÍS 2016 

 

 

 

 

Edital nº 002/2016 

 

Chamada de pôsteres para apresentação no XXV Encontro Regional 
de Estudantes de Direito (ERED) / Encontro Regional das Assessorias 
Jurídicas Universitárias (ERAJU) da Regional Nordeste 03 da Federação 
Nacional dos Estudantes de Direito (FENED), que ocorrerá na cidade de São 
Luís/MA, no Campus Dom Delgado (Bacanga) da Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA), entre os dias 21 e 24 de abril de 2016. 
 
 
CAPÍTULO I - DA AUTORIA E DO TEMA 
 
Art. 1º. Os pôsteres poderão ser escritos por até três autorxs, mediante 
inscrição de todxs no evento. Faz-se necessária, ainda, a presença do nome dx 
professorx orientadorx, não sendo necessária a inscrição destx no evento. 
Cada autorx poderá submeter até 02 (dois) banners para apresentação. 
 
Art. 2º. A temática para submissão de pôsteres é livre, sendo exigido apenas o 
respeito aos direitos humanos. 
 
CAPÍTULO II – DOS PRAZOS 
 
Art. 3º O conteúdo dos pôsteres será recebido entre o período de 04 de 
fevereiro de 2016 até 01 de abril de 2016. 
 
Art. 4º. A carta aceite será enviada axs autorxs a medida que o conteúdo dos 
pôsteres submetidos forem apreciados pelxs avaliadorxs. 



 

 

 
Art. 5º. A divulgação do resultado geral dos pôsteres aprovados para 
apresentação ocorrerá até o dia 04 de abril de 2016. 
 
 
 
CAPÍTULO III – DA SUMISSÃO DO CONTEÚDO DOS PÔSTERES 
 
Art. 6º. O conteúdo dos pôsteres deverá ser enviado para o e-mail 
xxvered@gmail.com, indicando no ASSUNTO do e-mail a modalidade 
“PÔSTER”, solicitando-se o envio de duas versões do pôster em arquivos PDF 
distintos:  

I – Versão não identificada contendo: título do trabalho, conteúdo 
com 500 (quinhentas) a 800 (oitocentas) palavras contando com 
introdução, objetivos, Metodologia, Resultados e Bibliografia. 
Quanto à formatação do arquivo, letra Arial, fonte 12, espaçamento 
1,5, margens superior e esquerda (3,0cm), inferior e direita (2,0cm). 
II – Versão identificada contendo: a identificação dx(s) autorx(s), 
título do trabalho, conteúdo com 500 (quinhentas) a 800 
(oitocentas) palavras contando com Introdução, Objetivos, 
Metodologia, Resultados e Bibliografia. Quanto à formatação do 
arquivo, letra Arial, fonte 12, espaçamento 1,5, margens superior e 
esquerda (3,0cm), inferior e direita (2,0cm). 

 
Art. 7º. A comissão científica confirmará o recebimento do conteúdo do pôster 
para x autorx que efetuou o envio e, em seguida, encaminhará a versão não 
identificada para xs professorxs e juristas convidadxs a compor a banca 
científica. 
 
Art. 8º. Após receber o resultado da avaliação individual, a comissão científica 
enviará a carta aceite ax(s) autorx(s), a fim de facilitar a produção do pôster. 
 
Art. 9º. A confecção do pôster selecionado para exposição e apresentação oral 
deverá obedecer às orientações contidas no Anexo I. 
Parágrafo único: As apresentações dos Pôsteres serão concomitantes com o 
funcionamento dos “Grupos de Trabalhos”. O autor que submeter pôster e 
artigos ao XXV Encontro Regional de Estudantes de Direito, poderá ter seus 
horários de apresentação sobrepostos, assumindo assim o risco de ter que 
optar por uma das apresentações. Havendo coautor, os mesmos poderão se 
dividir nas respectivas apresentações. 



 

 

 

CAPÍTULO IV – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 10. Para mais informações: 
 Facebook do XXV ERED / ERAJU: facebook.com/xxvered. 
 Site do XXV ERED / ERAJU: xxvered.wix.com/2016. 
 Email do XXV ERED / ERAJU: xxvered@gmail.com. 
 
Art. 11. Casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão 
Organizadora do XXV Encontro Regional de Estudantes de Direito. 
 
 

São Luís, 04 de fevereiro de 2016. 

 

 

 

 

 

Amanda Cristina de Aquino Costa 

Comissão Organizadora do XXV Encontro Regional XXV Encontro Regional de 

Estudantes de Direito (ERED) / Encontro Regional das Assessorias Jurídicas 

Universitárias (ERAJU) 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

 
NORMAS PARA PROUÇÃO DO PÔSTER 

 
Entende-se por Pôster um recurso visual a partir do qual x 

pesquisadorx apresenta uma síntese das informações mais relevantes da 
pesquisa realizada ou em andamento. O Pôster selecionado para exposição e 
apresentação oral deverá obedecer às seguintes orientações para produção:  

a) Quanto ao formato: Tamanho: 1,20m de altura x 90cm de largura. 
Material: pode ser em papel, papelão ou mesmo em produtos disponíveis 
especialmente para esse fim. Forma de afixação: deverá ter um cordão na 
parte superior para que possa ficar pendurado em biombos ou varais.  

b) Quanto ao conteúdo: Título em destaque (maiúsculas); nome 
dx(s) autorx(s) (se for bolsista é necessário apresentar o nome da entidade 
financiadora) acompanhado da Instituição a que está vinculado; nome dx(s) 
orientadorx(s); local onde foi ou está sendo realizada a pesquisa. No corpo do 
pôster: resumo, palavras-chave, problema de pesquisa, objetivos, referenciais 
teórico-metodológicos, resultados alcançados e bibliografia utilizada. 

c) Quanto ao uso de recursos visuais: No topo do pôster, deverá 
constar a logo do evento com altura de 20 cm x 90 cm de comprimento. O autor 
do pôster poderá utilizar imagens e gráficos, sem tamanho específico, desde 
que estes sirvam ao propósito de ajudar na exposição do trabalho desenvolvido 
e não sejam meramente decorativos. 

 


