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DIVULGAÇÃO DA ANÁLISE DOS TRABALHOS SUBMETIDOS À IV 

MOSTRA CIENTÍFICA DA FADAT  

 

De acordo com o Edital nº 02.2022, a Direção Geral da FADAT e a Comissão Científica 

Organizadora da IV Mostra Cientifica da FADAT tornam público, conforme cronograma 

do evento, divulgação dos trabalhos deferidos, bem como a publicação da programação e 

apresentação dos trabalhos orais e banners a realizar-se exclusivamente no dia 23 de 

junho de 2022, de forma presencial ou remota, no horário de 18h30 às 21h20, com prévia 

divulgação no site do evento. 

OBSERVAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS  

CONFORME NORMAS DO EDITAL Nº 02/2022:  

 

1. O evento ocorrerá exclusivamente no dia 23 de junho de 2022, das 18h30 às 

21h20, cabendo ao apresentador observar o dia e horário referente à sua 

exposição; 

1.1 Os trabalhos deverão ser apresentados com a utilização de slides padronizados, 
conforme modelo disponibilizado no site da mostra, endereço eletrônico 

https://fadat.edu.br/iv-mostra-cientifica-fadat/; 

1.2 Em trabalhos com mais de uma autoria a apresentação ficará sob a 

responsabilidade de até 2 (dois) autores; 

1.3 Caberá aos autores a responsabilidade pela projeção dos e-posters (slides) 

segundo a ordem de apresentação estabelecida pela comissão; 

1.4 Os slides (e-posters) deverão ser enviado em formato “pdf” para o e-mail 

mostracientifica@fadat.edu.br até o dia 22 de junho de 2022, às 22h; 

1.5 No momento da submissão de slides (e-posters), o autor deverá informar, no corpo 

do e-mail, a modalidade de apresentação escolhida (presencial ou remota); 

1.6 No corpo do e-mail, deverão constar, também, as seguintes informações: título do 

trabalho; tipo de publicação (resumo simples ou resumo expandido); professor 

orientador; autor(es); 

1.7 Os trabalhos científicos no formato resumo simples serão apresentados com 

duração de até 05 minutos; 

1.8 Os trabalhos científicos no formato artigo e resumo expandido serão apresentados 

no formato apresentação oral com duração de até 10 (dez) minutos; 
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2. A sala virtual, endereço online, para apresentação dos trabalhos será divulgada, 

até o dia do evento, na homepage da FADAT – IV Mostra Cientifica - 

https://fadat.edu.br/iv-mostra-cientifica-fadat/. 

3. Aos trabalhos INDEFERIDOS será disponibilizada prorrogação para que os 

textos sejam readequados conforme observações feitas pela comissão científica e 

em seguimento às normas disponibilizadas no Edital Nº 02/2022 da IV Mostra 

Científica da FADAT; 

3.1 O envio dos trabalhos devidamente corrigidos deverá ser realizado para o 

endereço mostracientifica@fadat.edu.br até as 22h do dia 21/06/2022, 

impreterivelmente; 

3.2 No corpo do e-mail, deverão constar as seguintes informações: título do trabalho; 

tipo de publicação (resumo simples ou resumo expandido); professor orientador; 

autor(es); 

3.3 O aditivo com a relação de novos trabalhos aprovados será publicado no site da 

mostra, endereço eletrônico https://fadat.edu.br/iv-mostra-cientifica-fadat/; 

3.4 Aos trabalhos aprovados, deverão ser observados as mesmas regras e os mesmos 

prazos para envio de e-posters (slides) determinadas nos tópicos 1, 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 2. 

 

LISTA DE TRABALHOS DEFERIDOS E HORÁRIOS DAS 

APRESENTAÇÕES ORAIS E BANNERS 

 Título Modalidade Status Horário 

01 Direito à saúde e Julgado do 

Supremo Tribunal Justiça: análise 

sobre o 

retrocesso e injustiça das pessoas 

com transtorno de espectro do 

autismo 

Resumo Simples Deferido 18:30 

02 Tráfico de drogas e o mito de 

Robin Hood: análise do consumo 

de drogas ilícitas por adolescentes 

no estado do Ceará e a figura do 

bandido social 

Resumo Simples Deferido 18:40 

03 O aumento dos casos de trabalho 

infantil no Ceará no período da 

pandemia da COVID-19 

Resumo Simples Deferido 18:50 

04 A importância do Código de 

Defesa do Consumidor 

Resumo Simples Deferido 19:00 
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05 A crise da superlotação das 

penitenciárias: uma análise do 

crescimento exponencial das 

populações dos presídios do estado 

do Ceará sob a ótica dos princípios 

fundamentais 

Resumo Simples Deferido 19:10 

06 Racismo estrutural: identificação 

sobre a discriminação de 

Jovens negros entre 15 e 20 anos 

no município de Quixadá 

Resumo Simples Deferido 19:20 

07 Precedentes judiciais no Código de 

Processo Civil: análise das 

decisões 

dos magistrados 

Resumo Simples Deferido 19:30 

08 Eu não mereço sofrer! Mudanças 

na Lei de Alienação Parental e no 

Estatuto da Criança e Adolescente 

Resumo Simples Deferido 19:40 

09 Tráfico de órgãos: análise dos 

impactos sociais e legislativos no 

Brasil 

Resumo 

Expandido 

Deferido 19:50 

10 Análise acerca da 

descriminalização e 

regulamentação das drogas ilícitas 

no 

Brasil: um problema a ser 

enfrentado 

Resumo 

Expandido 

Deferido 20:00 

11 O abuso sexual contra crianças e 

adolescentes do sexo masculino: 

uma realidade subnotificada 

Resumo 

Expandido 

Deferido 20:10 

12 A punibilidade dos casos de 

violência 

obstétrica no âmbito do Direito 

Penal brasileiro 

Resumo 

Expandido 

Deferido 20:20 
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LISTA DE TRABALHOS INDEFERIDOS COM AS DEVIDAS OBSERVAÇÕES 

DA BANCA PARA ALTERAÇÃO E REENVIO 

 

 Título Modalidade Status Observações 

01 Fake news: Impactos na 

pandemia covid-19 

Resumo Simples 

 

Indeferido  Número de 

páginas maior do 

que o permitido. 

Foi cadastrado 

como resumo 

simples, deveria 

ser como 

expandido. 

Mesmo assim 

excedeu o 

máximo. 

02 Adolescência e redes 

sociais a criminalidade 

invisível 

Resumo Simples Indeferido Número de 

palavras menor 

do que o 

permitido. 

03 Transmissão das 

obrigações: cessão de 

crédito 

Resumo 

Expandido 

Indeferido Número de 

páginas maior do 

que o permitido. 

04 Violência contra a mulher 

no Estado do Ceará 

Resumo Simples Indeferido Número de 

palavras menor 

do que o 

permitido. 

05 A água e sua proteção 

jurídica na Constituição 

  Número de 

páginas maior do 

que o permitido.  

Número de 

palavras do 

resumo menor do 

que o permitido. 

 


