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 TEMÁTICAS 

-  Novo Código de Processo Civil e as suas implicações no Direito Civil 

- Recentes alterações no Direito Processual Penal e Direito Penal 

- Mediação e Conciliação 

- Direito de Família e Sucessões 

- As implicações do novo CPC no Direito do Trabalho 

- Direito Empresarial e Tributário 

- Código de Ética Profissional 

- Reforma Trabalhista 
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CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO NA CHAMADA PARA 

SUBMISSÃO DE PÔSTERES 

 

 A OAB Bauru tem a satisfação de lhes convidar para participarem da 

chamada para submissão de Pôsteres que ocorrerá durante o  III 

CONGRESSO DE ATUALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO JURÍDICO DE 

BAURU E REGIÃO, a ser realizado na cidade de Bauru – SP na sede da OAB. 

 Temos como objetivo a concepção de espaço para divulgação de 

pesquisas sobre os temas que serão abordados no Congresso, por intermédio 

da exposição de pôsteres em locais de grande circulação, o que permitirá 

debates e troca de experiências. 

 Para participar no evento é necessário submeter o conteúdo do Pôster 

para comissão avaliadora, até o dia 31 de Julho de 2018, por meio do 

eletrônico: https://goo.gl/forms/MVQi1h33Qvq5BanH2 , de acordo com as 

orientações contida no capítulo seguinte. 

 O resultado dos trabalhos ocorrerá no dia 2 de agosto de 2018. 

  Em caso de dúvidas ou sugestões, o canal de comunicação é o e-mail 

do evento: congresso21subsecao@gmail.com.  

 

DO MATERIAL A SER SUBMETIDO 

 

- O material enviado ao e-mail supramencionado deverá ter como título no 

corpo do e-mail "III CONGRESSO DE ATUALIZAÇÃO E 

APERFEIÇOAMENTO JURÍDICO DE BAURU E REGIÃO";  

- Para submeter o pôster é necessário estar inscrito no evento;  

- Cada autor poderá submeter apenas um pôster;  

- No conteúdo precisará constar: 

A) Nome completo do autor; 

B) O título deve ser destacado com letras maiúsculas; 

C) Resumo da pesquisa com as palavras-chave, problema da pesquisa, 

objetivos, resultados obtidos e referências com no máximo 2000 palavras, 

justificadas e na fonte Times New Roman, corpo 12 e espaçamento entre 

linhas de 1,5; 

https://goo.gl/forms/MVQi1h33Qvq5BanH2
mailto:congresso21subsecao@gmail.com


 

 

SE SELECIONADO O PÔSTER DEVERÁ SER APRESENTADO NO 

SEGUINTE PADRÃO: 

 

A) formato: tamanho: 90cm de altura por 70cm de largura; material: pode ser 

em papel, papelão ou mesmo em 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; 

B) conteúdo: no alto, título em destaque (maiúsculas); nome do autor, com   

apresentação visualmente atraente; clareza na exposição das informações; 

ordem lógica na apresentação; concisão textual; 

C) A confecção, transporte, exposição e retirada do pôster são de inteira 

responsabilidade dos autores, que, deverão chegar com no mínimo uma hora 

de antecedência do início do evento para fixação no local a ser exposto; 

D) A exposição dos pôsteres será dividida em dois dias: 09/08/2018 (quinta-

feira) e dia 10/08/2018 (sexta-feira). 

E) Serão selecionados doze trabalhos, sendo expostos seis pôsteres por dia, 

sendo três em cada início de período. 

F) A retirada do pôster exibido deverá acontecer junto à secretaria do evento 

no dia seguinte a sua exposição; 

G) Além da exposição no hall de entrada, cada expositor contará com tempo 

máximo de 10 minutos para apresentação no auditório principal;  

H) A apresentação no auditório principal não ocorrerá no mesmo dia da 

exposição no hall de entrada; 

I) O trabalho poderá ser apresentado em dupla ou individual; 

J) O critério de escolha dos trabalhos são os mesmos relacionados com os 

temas do Congresso, devendo para tanto conter clareza e demonstrar fatos 

novos e pertinentes ao mundo jurídico.  


