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CURSO DE DIREITO 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE TRABALHOS PARA A IV SEMANA DO DIREITO DA FACULDADE 
ARI DE SÁ   

 
EDITAL N° 03/2019, DE 09 DE ABRIL DE 2019 

 
A Coordenação do Curso de Direito da Faculdade Ari de Sá (FAS), no uso de suas 
atribuições, torna público que estão abertas, de acordo com o que estabelece o 
presente Edital, a seleção para submissão de Trabalhos Científicos para a IV Semana 
do Direito da Faculdade Ari de Sá (FAS). 
 
1. DEFINIÇÕES 
A IV Semana do Curso de Direito da FAS tem como tema Direito e novas tecnologias: 
mudança de paradigmas e inovações, a ser realizada no período de 08 a 10 de maio de 
2019, na Faculdade Ari de Sá.  

 
2. 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; 
d. Profissionais da área jurídica interessados.  
 

3. DAS LINHAS DE PESQUISA 
3.1 Os autores poderão inscrever trabalhos na modalidade resumo expandido e/ou 
artigo científico, os quais deverão versar sobre tema que articule o Direito e as novas 
tecnologias, evidenciando a inovação da proposta e inserindo-se em umas das 
seguintes linhas de pesquisa: 

a. Acesso à Justiça 
b. Constituição e Democracia  
c. Criminologias e Políticas Criminais  
d. Direito e Globalização 

3.2 Cada uma das linhas de pesquisa ensejará a constituição de um Grupo de Trabalho 
(GT).  

 
4. DO PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 
4.1 A inscrição para esse evento científico será somente online, pelo e-mail 
semanadodireito@aridesa.com.br, anexando a Ficha de Inscrição e arquivo contendo o 
Resumo Expandido e/ou Artigo, em duas versões: Word, sem identificação, e PDF, 
com identificação.  
4.2 No corpo do e-mail deve constar, exclusivamente, as seguintes informações do 
participante: nome completo do(s) autor(es), título do trabalho e GT para o qual 
submeterá o trabalho. No campo "assunto" do e-mail deve constar "Submissão de 
Trabalho". 
4.3 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. 

mailto:semanadodireito@aridesa.com.br


 

Credenciada pela Portaria MEC nº 416/2015 de 28 de abril de 2015,  

publicada no DOU nº 80, seção 1, p.31, de 29 de abril de 2015 

 

Avenida Heráclito Graça, 826 – Centro – Fortaleza/CE – CEP 60140-060 | Fone (85) 3077-9700 

www.faculdadearidesa.com.br | fas@aridesa.com.br | facebook.com/faculdadearidesa 

4.4 Os trabalhos deverão possuir no máximo 03 (dois) autores, sendo permitida a 
submissão de 02 (dois) trabalhos por autor, independentemente se escrito 
individualmente ou em coautoria. 
4.5 Após o envio, o participante receberá um e-mail, em até 48 horas, confirmando o 
recebimento do trabalho. Caso o trabalho esteja em coautoria, a notificação será 
encaminhada para o remetente do texto.  
4.6 A efetivação da inscrição do trabalho, bem como seu posterior aceite, está 
condicionada à inscrição do(s) autor(es) no evento. 
 
5. DAS NORMAS PARA ELABORAÇÃO DOS TRABALHOS  
5.1 Os resumos expandidos deverão apresentar de 3 (três) a 5 (cinco) páginas e os 
artigos, de 6 (seis) a 10 (dez) páginas.  
5.2 Ambos os trabalhos deverão apresentar a seguinte formatação:  

a. ser escritos na fonte “Times New Roman”; corpo 12; alinhamento justificado; 
entrelinhas com espaçamento 1,5; parágrafo de 1,5 cm; margem - superior e 
esquerda: 3 cm, inferior e direita: 2 cm. 

b. obedecer às normas da ABNT;   
c. apresentar título do artigo em língua portuguesa e apresentar resumo em 

língua portuguesa com, no máximo, 250 (duzentos e cinquenta) palavras e 03 a 
05 palavras-chave, também em língua portuguesa.  

5.3 Trabalhos que não atendam a estas especificações serão automaticamente 
desclassificados. 
5.4 A existência de plágio resultará em imediata desclassificação do trabalho enviado. 
5.5 Após a submissão não será permitido substituir, corrigir ou alterar o conteúdo ou 
qualquer outra informação do Resumo. 
 
6. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
6.1 Os trabalhos deverão ser inéditos.  
6.2 A versão (em Word), sem identificação, será avaliada por dois avaliadores, que 
atribuirão as notas de 0 (zero) a 10 (dez) aos seguintes critérios:  

a. O título do trabalho corresponde ao conteúdo desenvolvido?  
b. O trabalho foi encaminhado ao Grupo de Trabalho correto?  
c. O resumo e as palavras-chave indicam os objetivos do trabalho?   
d. A introdução apresenta o problema, temas centrais, objetivos, justificativa e 
metodologia da pesquisa?  
e. O referencial teórico pesquisado está adequado ao problema da pesquisa, 
sendo atual? 
f. A metodologia utilizada mostrou-se adequada à resposta da problemática 
enfrentada pela pesquisa?  
g. Os resultados discutem de modo suficiente os resultados do estudo?  
h. A conclusão apresenta resposta ao problema da pesquisa, apresentando-se 
adequada aos objetivos indicados na introdução?  
i. O artigo possui a forma exigida pelos padrões deste Edital, conforme as regras 
da ABNT?  
j. A estrutura e a linguagem do trabalho são claras e aptas ao alcance dos 
objetivos da pesquisa?  

6.3 Apenas haverá a divulgação dos trabalhos aprovados. 
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6.4 Não serão aceitos quaisquer recursos contra as decisões tomadas pelo Comitê 
Científico da Seleção de Resumos Expandidos. 
 
7. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 
7.1 Os trabalhos aprovados serão apresentados na modalidade de comunicação oral, 
consistindo em uma obrigatoriedade do autor ou de um dos coautores. 
7.2 A apresentação oral dos trabalhos aceitos ocorrerá no dia 10 de maio de 2018, nas 
dependências da Faculdade Ari de Sá, das 19h às 22h. 
7.3 Os trabalhos serão divididos para apresentação em Grupos de Trabalho específicos, 
de acordo com eixos temáticos definidos pela organização do evento. 
7.4 As comunicações orais serão sessões presenciais de apresentação de trabalhos 
com duração de, no máximo, 10 minutos para cada trabalho, proibida a simples 
leitura. As sessões serão coordenadas por professores e pós-graduandos com notório 
conhecimento na área específica do Grupo de Trabalho. 
7.5 Após o tempo de apresentação, os coordenadores do GT farão suas considerações 
a respeito do tema exposto pelo(s) autor(es), e em seguida será aberto espaço para 
considerações dos demais participantes, no tempo máximo de 10 minutos. 
7.6 Serão disponibilizados computador e datashow para a apresentação dos trabalhos. 
Havendo necessidade de utilização de tais recursos, o(s) autor(es) devem informar aos 
coordenadores do GT com razoável antecedência. 
7.7 Poderá haver subdivisão e aglutinação de áreas, caso tenham excesso ou carência, 
respectivamente, de trabalhos. 
 
8. DA PREMIAÇÃO  
8.1 Os três trabalhos que forem melhor avaliados, nas duas categorias (artigo e 
resumo expandidos), a partir dos critérios descritos no item 8.2 receberão a seguinte 
premiação:  

 

Colocação Premiação 

1º R$ 250,00 em livros da Fortlivros + Curso da Editora Saraiva + 

Certificado de Honra ao Mérito  

2º Livro de Direito, Certificado de Honra ao Mérito 

3º Livro de Direito, Certificado de Honra ao Mérito 

 

8.2 Os autores de trabalhos aceitos e apresentados receberão certificação de 
apresentação de trabalho em evento científico, os quais, ainda, contabilizarão 
atividades complementares, nos termos enunciados no Manual do Aluno/2019 da 
Faculdade Ari de Sá.     
8.3 A divulgação dos trabalhos premiados ocorrerá logo após finalizadas as 
apresentações no dia 10 de maio de 2019.  
 
9. DOS CERTIFICADOS 
9.1. O participante do evento fará receberá antecipadamente certificado, modalidade 
“participante”; os que tiverem trabalhos aprovado e realizarem a devida apresentação 
farão jus ao certificado na modalidade “participante com apresentação de trabalho” 
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respectivo, a ser disponibilizado no sítio eletrônico da Faculdade Ari de Sá no término 
do evento.  
9.2 O certificado será fornecido em formato padrão, sem possibilidades de alteração 
de seu layout, texto, conteúdo e demais propriedades.  
 
10. DOS PRAZOS 
10.1. Submissão dos trabalhos: deverão ser encaminhados através do e-mail 
semanadodireito@aridesa.com.br, no período de 16 a 26 de abril (até 23h59, horário 
oficial de Brasília). 
10.2. A relação dos trabalhos aprovados será disponibilizada no sítio eletrônico da 
Faculdade Ari de Sá até o dia 06 de maio de 2019.   

 
11. DA PUBLICAÇÃO 
11.1 Ressalta-se que a inscrição nessa Seleção implica na autorização tácita de 
publicação do resumo expandido, completo ou apenas do seu resumo. 
11.2 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.  
11.3 Os trabalhos aprovados serão publicados em Anais do evento, com 
disponibilização de acesso no sítio eletrônico da Instituição organizadora, sem ônus 
para os respectivos autores.  
11.4 Condiciona-se a publicação dos trabalhos à apresentação aludida no item 8 deste 
edital. 
 
12. DISPOSIÇÕES GERAIS  
Os casos omissos serão analisados pelo Comitê Científico do evento em parceria com a 
Coordenação de Iniciação Científica, Monitoria e Extensão da FAS. 
 
 

Fortaleza, 09 de abril de 2019.  
 

 
Coordenação Científica da IV Semana do Direito da Faculdade Ari de Sá  

 
 

Coordenação do Curso de Direito  
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