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II SEMINÁRIO CAMPINENSE DE MEDIAÇÃO
O II Seminário Campinense de Mediação se constitui num dos principais
eventos jurídicos da cidade de Campina Grande - PB. Tem por objetivo aproximar o
corpo discente de discussões contemporâneas e relevantes acerca de temas fundamentais
para o mundo jurídico por meio de palestras e minicursos. Neste ano, o evento é
marcado pelo seu caráter científico, proporcionando espaço para a divulgação de
trabalhos acadêmicos que reportem experiências de extensão e de pesquisas em curso,
ou em vias de desenvolvimento, pelo alunado e corpo docente da instituição.
O evento, intitulado “MEDIAÇÃO: ESPAÇO TRANSCULTURAL E SEUS
IMPACTOS FRENTE A LEGISLAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL E LEI DE MEDIAÇÃO”, será promovido nos dias 28 e 29 de maio de 2018,
sendo no dia 28 no turno da noite, a partir das 18:00 h até 22:00 h, e no dia 29 no
turno da manhã a partir das 8:00h até 11:30, turno da tarde das 14:00 às 16:00,
apresentação dos resumos dos alunos para posterior publicação; das 16:00 h às
18:00 h o mini curso de conciliação humanista, com a juíza do Trabalho Dra.
Nayara Queiroz, e no turno da noite, das 18:30 h. às 22:00 h. círculo de palestras.
As Temáticas a serem trabalhadas nos Resumos serão os meios alternativos de solução
de conflitos (Arbitragem, Conciliação e Mediação) mas em uma visão interdisciplinar,
tais como: Acesso à Justiça; A Conciliação e a Mediação no Novo Código de Processo
Civil; Os Meios Alternativos de Solução de conflitos e a Justiça Restaurativa; A
Mediação na Administração Pública; A Mediação Judicial e a Mediação Extrajudicial;
A Mediação e o Direito de Família; A Arbitragem nas relações trabalhistas; A
Arbitragem e a Reforma da Lei de Arbitragem; A Arbitragem nas relações de consumo,
etc. Estes são apenas exemplos de temas, passíveis de serem abordados, podendo o
aluno eleger outra temática, contanto que aborde os Mecanismos Autocompositivos.
Assim, os participantes que desejarem publicar seus trabalhos no e-book do
evento, deverão submeter à Comissão Científica, primeiramente, um resumo do artigo
final. Este resumo será avaliado e, caso venha a ser aprovado, deverá ser apresentado
oralmente pelos autores durante o evento. Após o término do evento e apresentação do
resumo, os autores elaborarão o artigo final para fins de publicação. Apenas serão
publicados artigos cujos resumos tenham sido apresentados regularmente durante o
evento. Torna-se imprescindível a observância dos prazos fixados neste edital, tanto
para a submissão dos resumos quanto para o envio do artigo final.
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DAS INSCRIÇÕES PARA O EVENTO

1.1 As inscrições serão realizadas na Unesc Alto Branco de segunda a sexta-feira no
período da noite, junto à comissão do evento que terá um plantão no hall de entrada da
instituição e em tempo oportuno, quando do início das inscrições, tal informação será
divulgada nos veículos de comunicação da IES, como também nos quadros de avisos do
curso de Direito. O pagamento da taxa de participação das palestras será no valor de R$
30,00 (trinta reais) para alunos da Unesc Faculdades, disponibilizando 250 vagas, e o
mini curso de conciliação humanista será no valor de R$ 15,00 (quinze) reais,
disponibilizando 50 (cinquenta) vagas. Para profissionais valor de R$ 50,00 (cinquenta
reais) carga horária das palestras será de 30 horas e para os participantes do minicurso
10 horas.
1.2 É importante lembrar que as inscrições somente serão efetivadas mediante
comprovante de pagamento da taxa de inscrição.
2

DAS INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DOS RESUMOS

2.1 Envio dos resumos: os resumos submetidos à seleção devem ser encaminhados ao
endereço eletrônico 2seminariodemediacao@gmail.com, e serão recebidos até às 23
horas e 59 minutos do dia 21 DE MAIO DE 2018.
2.2 Quantidade de autores e coautores: o resumo pode conter um autor em parceria
com até dois coautores.
2.3 Qualificação dos autores e coautores: após o título do resumo, inserir os nomes
dos autores e coautores, colocando embaixo o nome completo da instituição de origem
de cada um, seguido do e-mail.
2.4 Formatação do resumo: o resumo deverá ser digitado no programa Microsoft
WORD 2010 ou inferior (para Windows), utilizando formato A4, deverá ter no máximo
20 linhas, margens superior e esquerda de 3 cm, inferior e direita de 2 cm. Utilizar fonte
TIMES NEW ROMAN tamanho 12, alinhamento JUSTIFICADO, espaçamento simples
(1,0) entre linhas.
2.5 Da estrutura do resumo: deverão ser preenchidos, obrigatoriamente, os seguintes
campos: autores/autoras, instituição(ões), corpo do resumo e palavras-chave (de 3 a 5
palavras-chave).
2.6 Título: máximo de 10 palavras - entendendo-se por palavra até mesmo preposição,
conjunção, dois pontos ou travessão e hífen, quando for o caso - TIMES NEW
ROMAN, MAIÚSCULO, tamanho 12, CENTRALIZADO.
2.7 Resumo de uma pesquisa prática: de campo, intervencionista deve conter os
seguintes elementos: problema e justificativa da pesquisa, objetivo da pesquisa,
metodologia utilizada, conceitos trabalhados, local da pesquisa, sujeitos da pesquisa,
técnicas e instrumentos de coleta de dados, discussão e resultado (a depender da
pesquisa, alguns dos itens elencados podem não aparecer em razão de outros).

2.8 Resumo de pesquisa bibliográfica: deverá conter o problema e a justificativa,
objetivos, metodologia e breve apresentação bibliografia de base que guiarão o trabalho,
somado a uma discussão.
2.9 Em caso de plágio ou outro ato análogo, a exclusão da participação será automática.
2.10 Apresentações dos resumos: O resumo ACEITO deverá ser apresentado durante o
evento na parte da tarde por pelo menos um dos seus autores, das 14:00h às 15:30h. O
certificado de apresentação apenas será conferido àqueles autores e coautores que
efetivamente tiverem comparecido à apresentação. Será conferido o tempo máximo de
10 minutos para explanação de cada resumo. Os apresentadores deverão utilizar
banners expositivos.
2.11 Instruções após a apresentação: A data de divulgação dos resultados dos resumos
aprovados será dia 01 de junho de 2018. Caso o resumo seja ACEITO, será necessário
o envio do trabalho completo (formato de artigo) para ser publicado posteriormente no
e-book do evento. Somente serão publicados artigos que tenham autor/a e coautores/as
com pagamento de inscrição efetivado.
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DAS INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO ARTIGO COMPLETO

3.1 Instruções iniciais: a submissão de artigo completo será necessária para os autores
e coautores que tiveram seus resumos avaliados pela comissão científica como
ACEITO, tendo sido devidamente apresentado durante o evento. O trabalho completo
deve ter o mesmo título do resumo encaminhado para submissão.
3.2 Envio do artigo completo: os artigos deverão ser enviados para o endereço
eletrônico 2seminariodemediacao@gmail.com até às 23 horas e 59 minutos do dia 30
DE JUNHO DE 2018.
3.3 Formatação do artigo: o artigo completo deverá ser elaborado em formato Word,
versão 2010, tamanho A4, margens superior/esquerda 3,0 cm e inferior/direita 2,0 cm.
Deve ser empregada fonte TIMES NEW ROMAN, tamanho 12, justificado e
espaçamento 1,5, devendo conter de 8 à 12 laudas no total. A primeira página deverá
conter:
3.3.1 Título: Máximo de 10 palavras - entendendo-se por palavra até mesmo preposição,
conjunção, dois pontos ou travessão e hífen, quando for o caso - TIMES NEW
ROMAN, MAIÚSCULO, tamanho 12, CENTRALIZADO - Utilizar o mesmo título
aprovado pela Comissão Científica.
3.3.2 Autores: Nome do/a autor/a ou dos/as autores/as (inserir o/s nome/s completo/s
dos/as autores/as apenas as iniciais em maiúsculas, centralizado e regular, fonte TIMES
NEW ROMAN, tamanho 12, máximo de 3 participantes.
3.3.3 Orientadores/ autores professores: o(a) orientador(a) deve ser indicado/a em nota
de rodapé na primeira página do artigo, juntamente com suas credenciais, (salvo se o
mesmo participar como autor) - Devem configurar os mesmos autores/coautores do
resumo submetido.

3.3.4 Afiliação autores: inserir nome completo da instituição de origem, seguido do email e credenciais (centralizado e regular, fonte TIMES NEW ROMAN tamanho 12).
3.3.5 Resumo: o artigo deve conter um resumo com no máximo de 20 linhas,
alinhamento justificado e regular, fonte TIMES NEW ROMAN, tamanho 12,
espaçamento simples entrelinhas. Utilizar no artigo final o mesmo resumo aprovado
pela Comissão Científica para apresentação.
3.4 Elementos estruturais do artigo: A partir da primeira página, o texto deverá
conter: Introdução (justificativa implícita e objetivos); Metodologia teórica e conceitual;
Resultados e Discussão (não precisam compor um tópico específico com esse título,
podendo ser renomeado a partir do que couber ao texto, os autores podem se valer de
tabelas, gráficos ou figuras); Considerações finais e Referências (as citações das
referências no corpo do texto devem seguir o sistema AUTOR-DATA e, assim como a
lista de referências ao final, devem seguir as normas da ABNT).
3.5 Modalidade de envio: o artigo final deverá ser enviado por e-mail para o endereço
eletrônico 2seminariodemediacao@gmail.com, em duas versões, uma em PDF e outra
em formato de arquivo do Word (*doc).
3.6 Em caso de plágio ou outro ato análogo, a exclusão da participação será automática.
3.7 Casos omissos nesse edital serão resolvidos pela comissão organizadora.
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