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EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

 

 

O Curso de Direito da Unifimes – Unidade Mineiros - 

torna pública a abertura de inscrições e estabelece 

normas relativas à publicação de trabalhos acadêmicos 

na VII Semana Jurídica do Centro Universitário de 

Mineiros – UNIFIMES para o ano de 2020, com o tema 

“OS DESAFIOS JURÍDICOS DIANTE A 

PANDEMIA”. 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º. A Comissão Organizadora do VII Semana Jurídica do Curso de Direito da Unifimes faz saber 

que estarão abertas, a partir do dia 10 de outubro de 2020, as inscrições para submissão dos trabalhos 

científicos.  

§ 1º. Estarão possibilitadas as inscrições dos trabalhos científicos que versem sobre temas na área de 

Direito, realizados por docentes de Instituições de Ensino Superior, discentes de graduação, pós-

graduação, técnicos de empresas públicas e privadas e sociedade em geral. 

§ 2º. Para a avaliação dos trabalhos científicos, será organizada uma Comissão Avaliadora composta de 

docentes da Unifimes e de outras Instituições de Ensino Superior. 

§ 3º Os trabalhos submetidos serão avaliados quanto à originalidade, conteúdo, estrutura, qualidade do 

texto e capacidade de organização técnica.  

 

 

CAPÍTULO II 

DA SUBMISSÃO DETRABALHOS 

 

Art. 2º. Serão recebidos trabalhos nas modalidades resumo simples, resumo expandido e artigo 

completo. Não haverá apresentação oral dos trabalhos inscritos e aprovados nas modalidades resumo 

simples e resumo expandido.  

  

Art. 3º. A submissão de trabalhos acadêmicos será realizada no período de 10.10.2020 a 05.11.2020 às 

23h59 e serão gratuitas. 

 

Art. 4º  O participante, ao efetivar sua inscrição, concorda com todas as regras explicitadas neste Edital, 

e autoriza a publicação do trabalho nos anais do evento, bem como em demais meios de divulgação da 

UNIFIMES; 

 

§ 1º A submissão dos trabalhos deverão ser encaminhados para o e-mail 

semanajuridicamineiros@unifimes.edu.br até às 23h59 do dia 05.11.2020.  

 

§ 2º Cada inscrito poderá submeter até dois (02) trabalhos como autor principal, sendo que cada trabalho 

poderá ter no máximo quatro (04) autores; 

 

§ 3º Os trabalhos poderão ser do tipo estudos de casos, experiências laboratoriais, revisão bibliográfica, 
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trabalhos de pesquisas no âmbito da iniciação científica, projetos de extensão e projetos de inovação e 

empreendedorismo. 

 

Art. 5º A veracidade das informações do trabalho, bem como a ética com o texto publicado é de total 

responsabilidade dos autores; 

 

 

CAPÍTULO II 

DA SUBMISSÃO DETRABALHOS 

 

 

Art. 6º. Os trabalhos submetidos deverão seguir os modelos disponibilizados no site oficial do evento; 

e serão classificados em três categorias, a saber:  

a) Artigo completo - submissão de artigo escrito e apresentação oral; 

b) Resumo expandido - submissão de resumo expandido escrito; 

c) Resumo simples - submissão de resumo escrito; 

 

§ 1º O artigo deverá apresentar no mínimo sete (07) e no máximo quatorze (14) páginas, incluindo as 

referências. 

§ 2º O resumo expandido deverá apresentar no mínimo três (03) e no máximo seis (06) páginas, 

incluindo as referências. 

§ 3º Todos os trabalhos deverão observar as regras formais de apresentação explicitadas no anexo II 

 

Art. 7º. Os artigos completos serão apresentados em sessões temáticas acontecerão em formato de 

mesas redondas, com todas as apresentações do grupo de trabalho simultaneamente (em forma de 

diálogos), por meio da plataforma zoom. O coordenador da sessão proporá a discussão articulada entre 

os trabalhos a serem apresentados. 

§ 2º O autor que submeteu o trabalho deverá realizar a apresentação oral, em horário e local designado 

pela comissão do evento; 

§ 3º As sessões serão coordenadas por docentes convidados pela Comissão Científica; 

§ 4º Não será permitida nenhuma alteração no horário estabelecido para as apresentações dos trabalhos; 

§ 5º Para a sessão de comunicações orais, devem ser observadas as seguintes disposições: 

a) Cada apresentação deverá ser realizada em, no máximo, 10 minutos perante a Comissão 

Avaliadora; 

b) O participante deverá permanecer dentro de sala durante todo o período da sessão em que os 

demais trabalhos forem apresentados.  

 

Art. 8º Os trabalhos submetidos serão avaliados quanto aos critérios de formatação e conteúdo de 

acordo com os seguintesitens: 

a) Atualidade, originalidade e relevância do tema; 

b) Pertinência do título, qualidade do resumo, consistência teórica, clareza dos objetivos, 

metodologia adequada, análise de dados e resultados, qualidade da redação e organização do texto. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

 

Art. 9º Para quaisquer informações, o inscrito deverá se dirigir à Comissão Organizadora do evento 
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ou Coordenação do Curso de Direito. 

 

Art. 10 Os casos não previstos neste edital serão avaliados pela Comissão organizadora do evento. 

 

 

 

 

Pauliane Rodrigues Resende 

Coordenadora do Curso de Direito 

 

 

 

Mineiros/GO, 09 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

 

ANEXO I – CALENDÁRIO 

 

10/10/2020 à 05/11/2020 – Período de submissão de trabalhos; 

06/11/2020 à 15/11/2020 – Avaliação dos trabalhos pelos revisores; 

18/11/2020 – Divulgação do resultado da avaliação dos trabalhos; 

19/11/2020 – Divulgação dos horários e procedimentos das apresentações dos artigos completos 

aprovados; 

 

 

 

ANEXO II – FORMATAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

O texto deverá ser enviado em arquivo Word compatível com a versão 2003, ou similar e deverá ser 

organizado considerando a seguinte estrutura: Idioma: português; Fonte: Times New Roman, estilo 

normal, corpo 12 (tamanho da letra); Espaçamento entre linhas 1,5; Alinhamento:  justificado; margens 

esquerda e superior 3 cm; direita e inferior 2 cm. As citações no corpo do texto devem obedecer às 

normas da ABNT em vigência. 

 

Título 

O título deverá ser conciso, refletir o conteúdo do trabalho, ser digitado em caixa alta, em negrito, 

centralizado e sem ponto final. 

 

Autores  

Os nomes completos dos autores deverão ser posicionados abaixo do título, alinhados à direita e 

considerando a ordem de autoria. Em nota de rodapé devem constar descrição de seu vínculo 

institucional e somente o correio eletrônico do autor para correspondência. 

 

Resumo 

O resumo terá no máximo 300 palavras e deverá contemplar os objetivos, questões teóricas, 

metodológicas, principais achados e contribuições.  

Palavras-chave 
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No mínimo três (3) e no máximo cinco (5), separadas por ponto.  

Estrutura do Trabalho 

O trabalho deverá conter introdução, metodologias, resultados e discussão, considerações finais ou 

conclusão, referências, obedecendo as especificidades de cada área do conhecimento. 

Subtítulos (facultativo) 

Entende-se por subtítulos as subdivisões contidas dentro dos tópicos principais descritos ao longo do 

texto. Nesses casos deverão estar em negrito, com a primeira letra da primeira palavra em maiúscula. 

Tabelas e Figuras (facultativas) 

As tabelas e/ou figuras devem ser diagramadas o mais próximo possível do texto onde forem 

mencionadas. Devem ser numeradas sequencialmente, com algarismos arábicos, sendo referenciadas no 

texto com as palavras “Tabela” ou “Figura” e o numeral correspondente. Ao publicar tabelas e figuras 

de outras fontes, deverá citar a fonte. 

 

RESUMO SIMPLES 

 

O resumo deverá ter no mínimo 300 e máximo 500 palavras e contemplar a introdução, objetivos, 

metodologias, principais resultados, discussão e conclusão (esses dizeres não devem aparecer no corpo 

do texto). O resumo deverá ser enviado em arquivo Word compatível com a versão 2003, ou similar e 

deverá ser organizado considerando a seguinte estrutura: Idioma: português; Fonte: Times New Roman, 

estilo normal, corpo 12 (tamanho da letra); Espaçamento entre linhas 1,5; Alinhamento:  justificado; 

margens esquerda e superior 3 cm; direita e inferior 2 cm. 

Título 

O título deverá ser conciso, refletir o conteúdo do trabalho, ser digitado em caixa alta, em negrito, 

centralizado e sem ponto final. 

Autores  

Os nomes completos dos autores deverão ser posicionados abaixo do título, alinhados à direita e 

considerando a ordem de autoria. Em nota de rodapé devem constar descrição de seu vínculo 

institucional e somente o correio eletrônico do autor para correspondência. 

 


