
 

III CONGRESSO PERNAMBUCANO DE BIOÉTICA E BIODIREITO. 

I JORNADA ACADÊMICA DE DIREITO DA FICR. 

Recife-PE, 22 a 23 de novembro de 2019. 

EDITAL DE CHAMADA DE TRABALHOS 

 

A 1ª JORNADA ACADÊMICA DE DIREITO DA FACULDADE IMACULADA 

CONCEIÇÃO RECIFE (FICR), surgiu com o objetivo de conhecer, discutir e debater 

questões atuais, relativas à ciência do Direito e suas interseções com a Bioética. 

Compreender criticamente as transformações paradigmáticas do Direito na pós-

modernidade e inserindo o sentido humanístico na construção do conhecimento jurídico. 

Normas para envio dos trabalhos (Resumos) 

PERÍODO PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

Prazos e resultados 
 

 

Os Resumos poderão ser enviados até o dia 30 de outubro de 2019. 

 

 

O resultado da avaliação, bem como a forma de apresentação (oral ou pôster), será 

comunicado aos autores por e-mail até 08 de novembro de 2019 e a listagem dos 

resumos aceitos estará disponível no site da FICR. 

 

Os trabalhos aprovados pela Comissão Científica serão publicados na forma de resumos 

...... 

 

Critérios de avaliação: 
 

Serão observados os seguintes critérios de avaliação: 

 

A) Originalidade e atualidade do tema; 

B) Adequação das partes do resumo e clareza do texto; 

C) Relevância do conteúdo para a Bioética e Biodireito; 

D) Metodologia empregada (se aplicável); 

E) O Emprego da norma padrão da língua portuguesa. 

 

Os resumos devem ser submetidos dentro de uma das seguintes áreas temáticas: 

 

1.  Bioética, biodireito e cidadania; 

2. Bioética e Gênero 

3. Bioética e Pesquisa envolvendo seres humanos e uso de animais. 

4. Bioética e Biotecnologia 

5. Bioética, Meio Ambiente e Sustentabilidade 



6. Bioética e Direitos Humanos 

 

Normas do pôster Trabalhos científicos poderão ser apresentados em forma de pôster.  

Os resumos dos trabalhos deverão ser confeccionados e submetidos de acordo com as 

normas descritas a seguir.  

Elaboração  

1) Preparação do pôster: Antes de preparar o pôster os autores deverão encaminhar 

resumo para análise, até o dia 11/11/2019, para o e-mail:  

2) Dimensão do pôster: Altura: 1,10cm; Largura: 90cm.  

3) Forma de afixação: O pôster deverá ter um cordão na parte superior para que possa 

ficar pendurado em biombos, varais ou tripés.  

4) Clareza e apresentação O texto do pôster deverá ser legível a uma distância de pelo 

menos 2 metros. Utilizar os vários recursos gráficos disponíveis para despertar o 

interesse do público. O pôster deve possuir características de um cartaz. Organizar as 

informações de modo que as ideias centrais do trabalho sejam facilmente 

compreendidas. Utilizar o mínimo de texto e o máximo de figuras, fotos, tabelas e 

gráficos possíveis.  

5) No pôster deverá constar: Área do conhecimento; Título idêntico ao do resumo 

submetido; Nomes e instituições dos autores; Nome do Orientador; Cidade/Estado; 

Introdução, Metodologia, Resultados e Conclusões; Instituição de fomento, se houver; 

“Trabalho de Iniciação Científica”, se for o caso. 

 

 


