
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DO SEMI-ÁRIDO  

 
I SEMINÁRIO DE PESQUISA DO OBSERVATÓRIO DE PRÁTICAS SOCIOJURÍDICAS 

 
CHAMADA PARA ENVIO DE RESUMOS EXPANDIDOS E DEMAIS INSTRUÇÕES SOBRE 

AS INSCRIÇÕES E FUNCIONAMENTO DOS GRUPOS DE TRABALHO 
 

O Observatório de Práticas Sociojurídicas (OPS), Grupo de Pesquisa vinculado ao Programa 

de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (PPGD/Ufersa), tem a 

satisfação de informar que estão abertas as inscrições para o envio de resumos expandidos para os 

Grupos de Trabalho (GT’s) do I Seminário de Pesquisa do Observatório de Práticas Sociojurídicas, 

que ocorrerá entre os dias 01 e 03 de junho de 2021. Informa ainda que todas as atividades serão 

conduzidas remotamente, em observância aos imperativos de distanciamento social relacionados à 

pandemia do Covid-19. 

As inscrições e submissões serão gratuitas e deverão observar os seguintes procedimentos: 

1. Os/as interessados/as na apresentação de trabalhos deverão realizar suas inscrições no 

Seminário por meio da área de gestão de eventos do Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas (Sigaa) da Ufersa 

(https://sigaa.ufersa.edu.br/sigaa/public/extensao/loginCursosEventosExtensao.jsf) e 

enviar o resumo expandido para o endereço ops@ufersa.edu.br, informando no título do 

e-mail o número e o nome do GT selecionado; 

a. Ver processo detalhado de inscrição no Anexo III; 

b. Ver regras de elaboração e formatação dos resumos expandidos no Anexo II. 

2. A lista e a descrição dos GT’s pode ser encontrada no Anexo I e no site do PPGD-Ufersa, 

em https://ppgd.ufersa.edu.br/; 

3. Cada pessoa poderá participar, fazendo exposição, em até 2 GTs. O eventual ajuste de 

horário fica a cargo da coordenação dos GT’s;  

4. O resumo expandido deverá apresentar o nome e a titulação dos/as autores/as (máximo de 

2 por resumo), título, problema investigado, objetivos, método de análise e conclusões 

(mesmo que preliminares). Deverão ser observadas as regras de submissão e formatação 

constantes no Anexo II; 

5. Os resumos deverão ser enviados até a quinta-feira, 13 de maio de 2021; 

6. Os critérios de avaliação e a forma de seleção dos resumos será de responsabilidade dos/as 

coordenadores/as de cada GT. Os autores receberão a confirmação do aceite via e-mail; 

7. A divulgação dos resumos aprovados será feita até o dia 25 de maio de 2021, com 

publicação na página do PPGD-Ufersa e notificação via e-mail fornecido; 

8. Os critérios de avaliação e a forma de seleção ficarão a cargo dos/as coordenadores/as; 



9. As sessões dos GTs ocorrerão em espaço virtual, dentro do horário de 14h às 18h, entre 

os dias 01 e 03 de junho, conforme os links de acesso que serão enviados pela organização 

aos participantes, além de disponibilizados junto à programação geral do evento no site 

do PPGD-Ufersa; 

10. Os certificados das apresentações serão emitidos eletronicamente; 

11. Quaisquer dúvida não contemplada por esta chamada deverá ser encaminhada para o e-

mail ops@ufersa.edu.br. 

 

 

 

 

 

Saudações, 

Comissão Organizadora. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mossoró, 06 de abril de 2021 
  


