FACULDADE DO SUDESTE GOIANO
Av. Lino Sampaio nº 79 Centro Pires do Rio – Goiás

ATIVIDADES INTERDISCIPLARES 2017/2
2º PERÍODO DE DIREITO
Este guia descreve os procedimentos para a realização das Atividades Interdisciplinares
do 2º período do Curso de Direito da Faculdade do Sudeste Goiano – (FASUG).

ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES

Elaboração de resumo expandido e apresentação de pôster
O resumo deverá ser realizado em grupo de 10 (dez) estudantes, sob orientação do
professor, e se constituirá a partir da leitura do livro A Violência na Sociedade
Contemporânea Maria da Graça Blaya Almeida (org).
Serão sorteados os capítulos para cada grupo de trabalho conforme cronograma abaixo.
Para elaboração do resumo e apresentação de pôster deverão ser observadas as normas
contidas no Anexo 1.

Objetivo
Cumprir etapa do processo de ensino e aprendizagem prevista no Projeto Pedagógico do
Curso de Direito da FASUG, verticalizando, interdisciplinarmente, conhecimentos a
respeito das áreas do Direito e afins.

Cronograma
Apresentação da atividade aos alunos: 23/08/2017
Sorteio dos capítulos para cada grupo de trabalho: 25/08/2017
Orientação dos alunos pelo professor orientador: 25/08 a 22/09/2017
Entrega do resumo: 27/09/2017
Apresentação de pôster: 11/10/2017

ANEXO I
Resumo Expandido
Os trabalhos deverão ser apresentados na forma de resumo expandido.
O texto do resumo deve ser redigido em português, e deve ser digitado em
programa Word for Windows, submetidos em formato A4 (21cm x 29,7cm), margens
esquerda e superior de 3 cm e direita e inferior 2 cm, fonte Arial com tamanho de fonte
12, e espaçamento entre linhas 1,5, com título apresentado em negrito com letras
maiúsculas, com no mínimo de 2.000 a 3.000 caracteres.
Os nomes dos autores estudantes, com letras maiúsculas devem ser apresentados logo
abaixo do título e suas filiações devem ser indicadas por números arábicos sobrescritos
ao final do último sobrenome de cada autor (Anexo 2).
As descrições dos autores, e do professor orientador deverão constar no rodapé da
página. Nas descrições das filiações de autores estudantes deverão constar: nome do
curso ao qual está vinculado, nome da instituição, endereço eletrônico.
Todos os resumos expandidos serão encaminhados até o dia 27/09/2017 ao professor
orientador para revisão.
Os seguintes critérios serão considerados:
 Título, nomes dos autores estudantes, curso, instituição de ensino, endereço
eletrônico, professor orientador;
 Conter três a cinco palavras-chave;
 Resumo expandido deverá conter resumo de 100 a 200 palavras, introdução,
desenvolvimento, conclusão e referência bibliográfica (2.000 a 3.000
caracteres).
 Deverá ser destacado pontos relevantes da obra, contribuições da obra para o
direito, a sua importância para as disciplinas do 2º semestre e disciplinas afins;
 Na seção referências bibliográficas deverão ser listadas apenas as obras
mencionadas no texto, em ordem alfabética, justificadas a esquerda, conforme as
normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Apresentação de pôster
Os resumos serão apresentados na modalidade pôster no dia 11 de outubro de 2017 na
Faculdade do Sudeste Goiano – FASUG.
O pôster deverá ter as dimensões de 90 centímetros de largura e de 1 metro de altura.
Deverá conter a logomarca da FASUG, próximo ao título. A logomarca está disponível
no Portal da FASUG. (www.fasug.edu.br)
O título deverá ser o mesmo utilizado no resumo e ser escrito em letras maiúsculas que
permita leitura a três metros de distância.
A identificação seguirá a ordem: nome dos autores, Instituição de ensino e endereço
eletrônico.

O texto deverá abranger as informações do resumo com maior nível de detalhes.
Recomenda-se utilizar fotografias, gráficos e figuras. Deverão ser utilizadas letras que
permitam a leitura a dois metros de distância.
Os pôsteres serão afixados no dia 11 de outubro de 2017. O aluno deverá estar à
disposição para esclarecimentos ao público e apresentação para o professor orientador
no dia estabelecido. A montagem dos pôsteres deverá ocorrer 15 minutos antes das 19
horas e a retirada deverá ser efetuada às 21:40.

Pires do Rio, 07 de agosto de 2017.

Profa. Me. Natasha Gomes Moreira Abreu

ANEXO 2
MODELO DE RESUMO

TÍTULO

FULANO, S.M.1; CICRANO, J. D.2; BELTRANO, M.S.3

¹ Estudante, Instituição de ensino, email;
² Estudante, Instituição de ensino, email;
³ Professor Orientador, titulação, Instituição de ensino, email.

RESUMO: 100 a 200 palavras

PALAVRAS-CHAVE: três a cinco palavras

INTRODUÇÃO

DESENVOLVIMENTO

CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

