
 

 

EDITAL Nº 001 DO CONCURSO DE RESUMOS EXPANDIDOS 

 

 

 

 

  

A Coordenação da Faculdade de Direito de Garanhuns (FDG) torna 
público o Concurso de Resumos Expandidos que tem como tema central 
das discussões “DIREITO CONSTITUCIONAL” a ser realizado durante o 
período da Segunda Jornada Jurídica, que tem as condições abaixo 
aduzidas: 

1.  Do público alvo:  
a. Alunos de graduação de Direito 
b. Alunos de pós-graduação Stricto e Lato Sensu de Direito 
c. Egressos do Curso de Direito 

 
2. Das linhas de pesquisa do resumo: 

Cada candidato inscreverá o resumo expandido que versará sobre 
tema de Direito Constitucional, tendo uma das seguintes linhas de 
Pesquisa: 

a. Direitos Fundamentais 
b. Interpretação Constitucional 
c. Controle de Constitucionalidade 
d. Constitucionalização do Direito Privado 

 
3. Do procedimento para inscrição e submissão dos trabalhos: 
3.1  A inscrição para esse concurso será somente online, pelo e-mail: 

concursoderesumofdg@gmail.com, anexando ficha de inscrição 
assinada e digitalizada, o resumo expandido em duas versões: Word 
sem identificação e PDF com identificação.  

3.2  Ao submeter o resumo o autor não deverá realizar nenhum tipo de 
identificação de sua autoria no texto no formato Word, sob pena de 
desclassificação. 

Ementa: Torna público e Informa aos 
interessados sobre a inscrição e submissão dos 
Resumos Expandidos e dá outras providências. 



3.3  Os resumos deverão possuir no máximo 03 (três) autores, sendo 
permitida a submissão de até 02 (dois) resumos por autor.  

3.4  Após o envio, o participante receberá um e-mail em até 48 horas, 
confirmando o recebimento do trabalho. 
 

4. Dos formatos dos Resumos 
Os resumos deverão atender as regras do regulamento que serão 
disponibilizados uma vez requeridos no e-mail 
concursoderesumofdg@gmail.com. 
 

5. Dos critérios de avaliação e classificação 
 

5.1  Cada resumo será submetido a dois avaliadores, utilizando sistema 
“blindreview” a fim de assegurar o anonimato do resumo e preservar 
o resultado do processo. 

5.2  Os autores que tiverem seus resumos selecionados para 
apresentação receberão o comunicado de aprovação por e-mail. 

5.3  Os resumos aprovados serão apresentados na modalidade de 
comunicação oral. 

5.4  Apenas haverá a divulgação dos trabalhos aprovados. 
5.5  Não serão aceitos quaisquer recursos contra as decisões tomadas 

pelo Comitê Científico do Concurso de Resumos Expandidos. 
 

6. Da apresentação dos Trabalhos 
6.1  A apresentação dos resumos selecionados será uma obrigatoriedade 

do autor ou de um dos coautores. 
6.2  Os resumos selecionados para comunicação deverão  adotar os 

seguintes critérios:  
a. Máximo de 10 minutos para apresentação; 
b. Máximo de 10 minutos para discussão e debates. 

 
7. Dos certificados  
7.1  Será expedido certificado de autoria para os resumos aprovados e 

devidamente apresentados 
 

8. Dos prazos 

8.1 Submissão dos resumos expandidos: deverão ser encaminhados 
através do e-mail concursoderesumofdg@gmail.com no período de 
28.09.2016 até 10.10.2016. às  23h59, horário oficial de Brasília. 

8.2 Aprovação dos trabalhos: a decisão sobre a aceitação ou não dos 
resumos será  comunicada a cada autor o dia 17.10.2016. 



 
9. Autorização de Publicação  
9.1  Ressalta-se que a inscrição deste concurso implica na autorização 

tácita de publicação do resumo expandido, completo ou apenas do 
seu resumo. 

9.2  Nenhum resumo fará parte de qualquer tipo de banco de dados para 
comercialização nem será usada em publicidade, a não ser com a 
autorização do(a) autor(a), detentor(a) dos direitos patrimoniais e 
morais sobre o resumo escrito, devendo sempre o referido produto 
conter de forma legível o crédito do(a) autor(a) cedente 
 
10. Informações Gerais 
10.1 Os casos omissos serão analisados pelo Comitê Científico do 
Concurso de Resumos Expandidos da FDG. 

 
 
 
 

 
Garanhuns, 25 de setembro de 2016 

 
 

Coordenação da Faculdade de Direito de Garanhuns 
 

 
 


