RESUMO SIMPLES:
TÍTULO DO RESUMO EM CAIXA ALTA E CENTRALIZADO

Área temática optada dentre as ofertadas

Nome do autor, instituição de ensino e endereço eletrônico.
(se houver mais de um autor, colocar em ordem alfabética)

O dever do Estado não se resume a uma mera resposta jurisdicional, mas
exige a prestação de uma tutela efetiva, que atenda ao princípio
constitucional da razoável duração do processo previsto na Carta Magna.
Entretanto, a demora na prestação da tutela jurisdicional continua a ser um
dos males contemporâneos do processo civil.

[...]

O resumo deverá conter entre 1.500 e 2.000 caracteres (sem espaços),
incluindo títulos, autoria e referências.

Palavras-chave: ___; ___; ___; ___; ___. (mínimo de 03 e máximo de 05)

Referências – se houver

ARTIGO ACADÊMICO:

TÍTULO DO RESUMO EM PORTUGÊS - CAIXA ALTA E CENTRALIZADO
Área temática optada dentre as ofertadas

Nome do autor, instituição de ensino e endereço eletrônico.
(se houver mais de um autor, colocar em ordem alfabética)

Resumo: O dever do Estado não se resume a uma mera resposta
jurisdicional, mas exige a prestação de uma tutela efetiva, que atenda ao
princípio constitucional da razoável duração do processo previsto na Carta
Magna. Entretanto, a demora na prestação da tutela jurisdicional continua a
ser um dos males contemporâneos do processo civil.

[...]

Palavras-chave: ___; ___; ___; ___; ___. (mínimo de 03 e máximo de 05)

TÍTULO DO RESUMO EM INGLÊS - CAIXA ALTA E CENTRALIZADO
Abstract: tradução do resumo e palavras-chave para o inglês

Keywords: ___; ___; ___; ___; ___.

Introdução

[...]
Revisão de literatura - trata-se da discussão doutrinária dos conceitos
trabalhados no resumo
Na revisão de literatura, citam-se estudos prévios e estes servirão como ponto de
partida (base) para sua discussão que pode ser cada vez mais especificada/afunilada
O autor deve definir os teóricos pertinentes e a partir daí fundamenta eseu trabalho.

[...]
Resultados e discussão - trata-se da problemática em si
Neste tópico, deve o autor desenvolver a temática estudada de forma mais profunda,
como por exemplo, em que medida o trabalho apresentado contribuirá para as
pesquisas relativas à matéria.

[...]

Conclusões

[...]

Referências

ARTIGO CIENTÍFICO (deve conter de 15 a 20 laudas):

TÍTULO DO RESUMO EM PORTUGÊS- CAIXA ALTA E CENTRALIZADO
Área temática optada dentre as ofertadas
Nome do autor, instituição de ensino e endereço eletrônico.
(se houver mais de um autor, colocar em ordem alfabética)

Resumo: O dever do Estado não se resume a uma mera resposta
jurisdicional, mas exige a prestação de uma tutela efetiva, que atenda ao
princípio constitucional da razoável duração do processo previsto na Carta
Magna. Entretanto, a demora na prestação da tutela jurisdicional continua a
ser um dos males contemporâneos do processo civil.
O resumo não deverá exceder 2000 caracteres.
[...]

Palavras-chave: ___; ___; ___; ___; ___. (mínimo de 03 e máximo de 05)

TÍTULO DO RESUMO EM INGLÊS - CAIXA ALTA E CENTRALIZADO
Abstract: tradução do resumo e palavras-chave para o inglês

Keywords: ___; ___; ___; ___; ___.

Introdução

A evolução e a globalização da sociedade, traço permanente do meio
atual, trouxeram inúmeras consequências. Uma delas, desfavoráveis ao
Estado Democrático de Direito, ocorreu na fragilidade criada aos sistemas
integrantes do Estado, como o Poder Judiciário, por sua inequívoca influência
e concludente aumento de insatisfações face aos conflitos multidisciplinares.

[...]

Desenvolvimento – podendo ser dividido em tópicos

[...]

Conclusões

[...]

Referências
	
  

