
 
6 a 8 de novembro de 2019 

São Paulo – SP 

 

EDITAL PARA SUBMISSÃO DE PÔSTERES 

Nos termos do presente edital, estão abertas de 15 de setembro a 20 25 de outubro de 2019, as 

inscrições para a submissão de artigos a um dos grupos temáticos do 2º Congresso Internacional 

Information Society and Law, que serão avaliados e, posteriormente, em caso de homologação, 

apresentados neste evento, com a possibilidade de publicação de inteiro conteúdo, mediante as 

disposições contidas neste edital e aprovação da comissão científica. 

 

1 DOS AUTORES 

1.1 A submissão dos trabalhos para avaliação deverá ser realizada pelo autor da pesquisa 

científica, ficando a cargo dele a responsabilidade pelo envio e adequação às regras 

estabelecidas por este Edital. 

1.2 No caso de submissão de trabalhos vinculados à Iniciação Científica, esta deverá ser 

feita pelo pesquisador, ficando a cargo deste apenas a identificação do professor 

orientador. 

1.3 Em casos de coautoria, ambos os autores devem atender a todas as exigências 

descritas neste edital. 

2 DA SUBMISSÃO DE PÔSTERES PARA APRESENTAÇÃO E 

PUBLICAÇÃO 

2.1 A submissão dos pôsteres para   avaliação   deverá   ser realizada pelo autor da 

pesquisa, ficando a cargo dele a responsabilidade pelo envio e adequação às regras 

estabelecidas por este Edital. 

2.2 Poderão submeter pôsteres: graduandos, graduados, especialistas, mestrandos, 

mestres, doutorandos e doutores. 
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2.3 Cada pôster poderá ter, no máximo, 2 (dois) autores, salvos os casos de autor na 

qualidade de “Orientador” do trabalho, onde será admitida a inclusão de 3º (terceiro) 

autor. 

2.4 Após a submissão do pôster não serão aceitas modificações textuais inclusões de 

autores, alterações da ordem dos nomes ou mesmo inclusões ou correções quanto à 

qualificação dos autores. 

2.5 O prazo para o envio do conteúdo dos pôsteres terá início no dia 15 de setembro, com 

término às 23h59min do dia 20 25 de outubro de 2019.  Os pôsteres recebidos após a 

data e horário descritos ou que não estejam de acordo com as normas de padronização 

dos trabalhos neste edital não serão avaliados. 

2.6 Os resumos, com o máximo de mil palavras, deverão ser submetidos exclusivamente 

através do portal do Congresso, na área restrita, disponível no portal do Congresso no 

endereço eletrônico forms.gle/cH1kEL9HqLp6ms7J8 de forma estruturada, seguindo 

rigorosamente as especificações do presente edital, constando obrigatoriamente: 

introdução, problema de pesquisa, objetivo, método, resultados alcançados e 

referências.   

O resumo do pôster (de conteúdo igual ao cadastrado na área restrita e impresso) 

deverá ser estruturado e apresentar uma síntese das informações mais relevantes da 

pesquisa realizada ou em andamento e respeitar as normas da ABNT.   

Parágrafo único: Os autores que não respeitarem essas especificações terão seus 

pôsteres automaticamente desclassificados e excluídos da avaliação.  

2.7 Para exposição e apresentação oral no presente Evento, o Pôster selecionado deverá 

obedecer às seguintes orientações para produção:   

Formato: Tamanho 1,10m de altura x 90cm de largura   

Material: pode ser em papel, papelão ou qualquer outro 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.  

Conteúdo: Título em destaque (maiúsculas); Nome dos autores (se for bolsista é 

necessário apresentar o nome da entidade financiadora) acompanhado da Instituição 

a que está vinculado; Local onde foi ou está sendo realizada a pesquisa; Linha de 

pesquisa; No corpo do pôster:  a) Introdução; b) Problema de pesquisa; c) Objetivo; d) 

Método; e) Resultados alcançados; f) Referências utilizadas. 

https://forms.gle/cH1kEL9HqLp6ms7J8
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3 GRUPOS TEMÁTICOS (GTs) DO EVENTO 

Os pôsteres deverão versar sobre tema alinhado aos Grupos de Trabalho (GTs) do evento, 

formatados como espaços destinados à integração entre os pesquisadores e ambiente para 

debate. 

• GT 01 Direito, Tecnologia e Sociedade 

• GT 02 Direitos humanos, direitos fundamentais e direitos da personalidade 

• GT 03 Direito Internacional 

• GT 04 Tratados internacionais 

• GT 05 Família, grupos sociais e Informação 

• GT 06 Biodireito e Direitos Intelectuais 

• GT 07 Nanotecnologia e informação 

• GT 08 Inclusão social 

• GT 09 Contratos eletrônicos 

• GT 10 Nova empresarialidade e direitos humanos 

• GT 11 Direito do Consumidor 

• GT 12 Análise econômica do Direito  

• GT 13 Direito Tributário, Financeiro e Econômico  

• GT 14 Governança ambiental e urbanística 

• GT 15 Direito e Processo Penal na Sociedade da Informação  

• GT 16 Temas do Processo Civil contemporâneo 

• GT 17 Soluções adequadas de conflitos 

4  AVALIAÇÃO DOS PÔSTERES 

O pôster, que é recurso visual a partir do qual o pesquisador apresenta uma síntese das 

informações mais relevantes da pesquisa realizada ou em andamento. Será   avaliado 

com a atribuição dos conceitos:  aprovado e não recomendado (nota final inferior a 

sete).   
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Os critérios a serem avaliados serão:  1) O título do pôster corresponde ao conteúdo 

desenvolvido?  2) A temática abordada está de acordo com à linha de pesquisa na qual 

o pôster foi inscrito?  3) O resumo está apresentado de forma estruturada?  4) O resumo 

contempla todos os itens obrigatórios previstos no Anexo IV?  5) A introdução 

estabelece uma contextualização da temática e apresenta o problema de pesquisa?  6) O 

problema de pesquisa é coerente com os objetivos propostos?  7) A pesquisa responde 

aos objetivos propostos?  8) O método utilizado é adequado ao desenvolvimento da 

pesquisa?  9) Os resultados alcançados são apresentados de maneira clara, contribuindo 

com o avanço da ciência junto à temática?  10) O resumo, bem como as referências 

utilizadas estão de acordo com as normas da ABNT? 11) As referências são atualizadas 

e contemplam a literatura acerca da temática?   

5 DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DOS PÔSTERES 

APROVADOS PARA APRESENTAÇÃO 

Os pôsteres classificados serão publicados na página da web do Congresso, até o dia 31 

de outubro de 2019. Acesso à página em: informationsocietyandlaw.wordpress.com. 

6 DA APRESENTAÇÃO NO GRUPO DE TRABALHO (GT) 

A confecção, transporte, exposição, apresentação e retirada do pôster será de inteira 

responsabilidade do(s) autor(es). Cabendo a este(s), a fixação e retirada do pôster no 

respectivo dia previsto para o seu bloco de apresentação.   

Somente  os  autores  poderão  apresentar  o pôster,  separadamente  ou  em  conjunto,  

e  eles  terão  até  10  (dez)  minutos  para  fazê-lo. 

A ordem de apresentação será definida a critério dos seus respectivos 

coordenadores. Caberá aos autores se organizarem para participarem integralmente do 

GT, e não apenas durante o momento de sua apresentação. 

https://www.informationsocietyandlaw.wordpress.com/
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7 DAS DECLARAÇÕES E CERTIFICADOS 

7.1 Todas as declarações e certificados serão entregues por meio de certificado digital, a 

ser enviado até 30 (trinta) dias a contar do término do evento para os e-

mails informados pelos autores no formulário de submissão de trabalhos. 

7.2 Somente o autor que apresentou o pôster e assinou a lista de presença no seu 

respectivo Grupo de Trabalho (GT) terá sua declaração de apresentação. 

8 DOS DIREITOS AUTORAIS 

8.1 O Programa de Mestrado em Direito da Sociedade da Informação fica, desde o 

momento da submissão do pôster, autorizado a divulgar seu conteúdo, em formato a 

ser definido. 

8.2 Os autores, ao submeterem seus pôsteres, cedem automaticamente os direitos 

autorais em caráter irrevogável e gratuito às entidades promotoras do evento.  

9 DISPOSIÇÕES FINAIS 

A Comissão Organizadora deliberará sobre temas não previstos neste Edital, de maneira 

irrecorrível. 

São  Paulo,  2  de  setembro  de  2019. 


