REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO DE RESUMO EXPANDIDO PARA
JORNADA JURÍDICA DA FACULDADE DE DIREITO DE GARANHUNS(FDG)
O Concurso de Resumos Expandidos ocorrerá como uma das atividades que
integrarão a III Jornada Jurídica, promovida pela Faculdade de Direito de Garanhuns (FDG)
e terá como tema central das discussões “Direito Penal e Processo Penal”. O evento
ocorrerá no período de 8 a 10 de maio de 2017, no Auditório Manoel Elpídio de Melo e salas
de aula da Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns (AESGA), localizada na Avenida
Caruaru, 508, Garanhuns, Pernambuco.
O objetivo do Concurso é estimular a pesquisa e a produção acadêmica na educação
superior, fomentando a discussão e reflexão crítica de temas jurídicos importantes para o
desenvolvimento da ciência jurídica.
1. DA MODALIDADE E DOS TEMAS
1.1 Os trabalhos encaminhados a III Jornada Jurídica serão aceitos na modalidade
resumo expandido e devem versar sobre questões relacionadas com o tema geral:
Direito Penal e Processual Penal.
1.2 As linhas temáticas são:
a. Direitos e Garantias constitucionais com reflexos no âmbito penal e processual
Penal
b. Teoria Geral do Delito
c. Teoria Geral da Pena
d. Crimes em Espécie
e. Persecução Penal
f. Prisões
g. Execução Penal
2. DOS PROCEDIMENTOS PARA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS
2.1 Preencher ficha de inscrição do Concurso de Resumos Expandidos
2.2 O interessado em submeter seus trabalhos à apreciação do Comitê Científico do
Concurso de Resumos Expandidos deverá fazê-lo por meio do email:concursoderesumofdg@gmail.com, anexando ficha de inscrição assinada e
digitalizada, o resumo expandido em duas versões: Word sem identificação e PDF
com identificação.
2.3 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.
2.4 Os resumos deverão possuir no máximo 03 (três) autores, sendo permitida a
submissão de até 02 (dois) resumos por autor.
2.5 O resumo expandido deverá ser enviado respeitando todas as Normas contidas no
item 3 deste regulamento.
2.6 No momento da submissão, o autor deverá indicar no alto da primeira página, acima
do título, a qual dos temas listados no item 1.2 relaciona-se o resumo a ser avaliado.
2.7 Os autores que tiverem seus resumos selecionados para apresentação receberão o
comunicado de aprovação por e-mail.
3. DOS FORMATOS DO RESUMO
3.1 Os resumos expandidos devem ser compostos dos seguintes itens:
 Identificação do tema




Título;
Texto (Introdução - com objetivos e relevância da discussão; Metodologia utilizada;
Resultados (exceto para de revisão bibliográfica); Conclusão e Referências
3.2 O resumo expandido deve ter o limite mínimo de (1) uma página e o máximo de (3)
três páginas.
3.3 Os resumos submetidos, obrigatoriamente, devem apresentar o seguinte formato:
 Editor de texto: Word 2010 ou superior;
 Configuração das páginas:
Tamanho do papel:
A4
Margens:
3cm esquerda e superior, 2 cm inferior e direita.
Fonte e corpo do texto:
Arial 12
Espaçamento entre linhas:
Simples
Conteúdo da primeira página:
Identificação do tema
Título do resumo expandido em caixa alta e negrito
Arquivo:
Devem enviar dois arquivos, sendo o primeiro em versão Word, sem identificação
dos autores, e o segundo em PDF, com identificação dos autores na primeira página,
logo abaixo do título.
4. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
4.1 Cada resumo será submetido a dois avaliadores, utilizando o sistema “blindreview” a
fim de assegurar o anonimato do resumo e preservar o resultado do processo.
4.2 Os autores dos trabalhos selecionados somente serão divulgados após o término do
processo de avaliação do Comitê Científico do Concurso de Resumos Expandidos.
4.3 Os resumos aprovados serão apresentados na modalidade comunicação oral
4.4 Os resumos serão avaliados considerando os seguintes critérios:
 Pertinência a linha temática.
 Clareza da formulação dos objetivos e desenvolvimento da discussão científica e
jurídica do tema abordado;
 Adequação da metodologia e apresentação dos dados;
 Validade das conclusões apresentadas;
 Relevância social e profissional do tema pesquisado.
4.5 Os avaliadores se utilizarão dos critérios acima especificados e de um barema para
selecionar os trabalhos.
4.6 Apenas haverá a divulgação dos trabalhos aprovados.
4.7 Não serão aceitos quaisquer recursos contra as decisões tomadas pelo Comitê
Científico do Concurso de Resumos Expandidos.
5. DA DESCLASSIFICAÇÃO





Serão desclassificados os resumos que:
Não versarem sobre os temas estabelecidos no item 1 desse regulamento;
Não estiverem de acordo com as normas de formatação expostas no item 4 deste
regulamento
Possuírem qualquer tipo de identificação do(s) autor(s) no corpo do texto;
Não cumprirem qualquer dos prazos estabelecidos no item xx deste regulamento.

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 oral deverão adotar os seguintes
critérios:
 Máximo de 10 minutos para apresentação;
 Máximo de 10 minutos para discussão e debates.
6.3 A Coordenação do evento disponibilizará projetor multimídia para apresentação.
6.4 As sessões de comunicação serão coordenadas por um dos membros do Comitê
Científico do Concurso, que se responsabilizará pelo perfeito desenvolvimento dos
trabalhos.
7.

DOS CERTIFICADOS

7.1 Será expedido certificado de autoria dos resumos aprovados e que forem
devidamente apresentados.
8. DOS PRAZOS
Submissão dos resumos expandidos: deverão ser encaminhados através do emailconcursoderesumofdg@gmail.com.
9. CRONOGRAMA
DATAS
27 de março de 2017
28 de março de 2017
De 03 a 14 de abril de 2017
De 18 de abril de 2017 a 24 de
abril de 2017
25 de abril de 2017
De 26 a 27 de abril de 2017
28 de abril de 2017
De 28 de abril a 03 de maio de
2017
05 de maio de 2017
De 08 a 10 de maio de 2017

AÇÃO
Lançamento do edital
Lançamento do regulamento
Período de inscrições
Período de análise e julgamentos
Divulgação dos resultados
Correções solicitadas pelos avaliadores
Encaminhamento das correções aos
avaliadores
Verificação pelos avaliadores
Divulgação dos resultados e definição de
horário e local das apresentações
Apresentação

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1
O Comitê organizador da III Jornada Jurídica se abstém de qualquer
responsabilidade quanto à hospedagem, ao transporte e/ou quaisquer outros custos
relativos à preparação do material de apresentação dos autores e coautores que
tiverem seus resumos selecionados.
10.2
Os autores, coautores e professores orientadores dos trabalhos apresentados
e aprovados não poderão cobrar quaisquer despesas, honorários, reembolsos; nem
reivindicar direitos autorais ou diretos de imagem pela exposição e divulgação que a
comissão organizadora da Jornada Jurídica dará a esses resumos, seja no formato
impresso ou digital;

10.3
A submissão do resumo significa a aceitação, de forma ampla e irrestrita, por
parte do candidato de todas as exigências deste regulamento;
10.4
Na submissão de resumos ao Concurso de Resumos Expandidos da Jornada
Jurídica, os autores assumem total responsabilidade pela autoria de seus trabalhos,
declarando-se cientes da legislação que rege e protege o direito autoral.
10.5
Os casos omissos serão analisados pelo Comitê Científico do Concurso de
Resumos Expandidos da FDG e Comitê Organizador.

Garanhuns, 28 de março de 2017.

Comitê Organizador.

