FORMATO OFICIAL DAS COMUNICAÇÕES A SEREM APRESENTADAS NO VII CONGRESSO
PARANAENSE DE DIREITO EMPRESARIAL E CIDADANIA DE 08 A 10.06.2017

TÍTULO DO TRABALHO
(O título do trabalho deverá obedecer à seguinte formatação; fonte Arial 14 sem negrito ou itálico,
centralizado e ter no máximo duas linhas apresentadas em caixa alta.)

NOME(S) DO (S) AUTOR (ES)
Neste evento, serão aceitos trabalhos de até dois
(2) autores no máximo (orientando e orientador),
cujos nomes deverão ser colocados abaixo do
título, em corpo Arial 12, centralizados, seguidos
por titularidade (indicando quem é o orientando e
quem o orientador), em corpo Arial 11 e na linha
seguinte o nome da instituição de origem e abaixo
da mesma o endereço eletrônico, com
espaçamento simples.

1- RESUMO:
Esse texto deve conter um máximo de 100 palavras e seu conteúdo deve
ater-se aos aspectos relevantes do artigo, contendo ainda em linha abaixo
três (3) palavras-chave.

2- INTRODUÇÃO:
Apresentar a ideia central a ser discutida, demonstrando a relevância da
investigação para o desenvolvimento social e da ciência jurídica.

3- OBJETIVOS:
Neste momento, o trabalho deve levantar as questões inerentes ao tema
abordado, ou seja, quais são os problemas que despertaram especial
interesse para tal investigação e que caminhos sua pesquisa tende a apontar.

4- METODOLOGIA:
Nesta seção, seu artigo deve buscar a fundamentação teórica que foi a base
de sua pesquisa (se qualitativa ou quantitativa ou mesmo mista e o porquê
dessa escolha a partir do seu objetivo inicial).

5- PROBLEMA:
Nesta seção, seu trabalho deve trazer a pergunta base de sua pesquisa.

6- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:
Nesta seção devem ser indicados os principais referenciais teóricos que
sustentam o trabalho e os dados objetivos que foram coletados durante a
pesquisa, além de trazer menções a trabalhos anteriores dedicados ao tema.

7- CONCLUSÕES/RESULTADOS:
Observando cada uma das etapas do processo, chegou o momento de
discorrer a respeito das conclusões que sua investigação o (a) levou.
Lembrando-se sempre que se tratando de investigação científica, não há
respostas conclusivas, mas sim, questionamentos permanentes sobre o tema
que apontem possíveis soluções para o problema exposto.

8- BIBLIOGRAFIA:
Indicar as obras citadas na comunicação. Parte integrante de qualquer
trabalho acadêmico, as referências bibliográficas devem seguir as nomas da
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - NBR 10520:
informação e documentação – citações em documentos. Rio de Janeiro,
2002. 7p. (Ou seja, o sobrenome do autor deve vir em letras maiúsculas e o
título da obra em negrito seguido do local de origem da edição, editora e ano
da publicação).

