
Edital Chamada de Trabalhos

II Seminário de Pesquisa em Direito do iCEV

O Seminário de Pesquisa em Direito é uma iniciativa da Escola de Direito Aplicado do iCEV,
cujo foco é promover um espaço democrático e crítico para que os estudantes da
graduação possam debater suas pesquisas desenvolvidas nas diferentes áreas do direito. O
Seminário será realizado entre os dias 18 e 19 de novembro de 2021.

1. Do Seminário

1.1 O II Seminário de Pesquisa em Direito do iCEV será realizado entre os dias 18 e 19 de
novembro de 2021.

1.2 O Seminário consiste em uma palestra de abertura seguida de reuniões científicas para
a apresentação de trabalhos nas áreas do Direito com temas específicos de cada grupo de
trabalho.

2. Da inscrição dos trabalhos

2.1 Alunos da graduação de qualquer período do iCEV podem submeter suas pesquisas no
Seminário ou participar apenas como ouvinte da palestra e dos grupos de trabalho.

2.2 A inscrição para o evento deve ser realizada até o dia 17 de novembro de 2021 pelo link
bit.ly/pesquisaicev.

2.2.1. No caso de pesquisadores que desejem submeter sua pesquisa para discussão nos
Grupos de Trabalho, a inscrição e o envio do trabalho devem ocorrer até 05 de novembro de
2021.

2.3 Cada artigo, resumo expandido, projeto de pesquisa ou relato de experiência deve ser
entregue individualmente ou em grupo (no máximo, 3 autores por trabalho).

2.4 Os trabalhos devem ser enviados, em formato PDF, observando as seguintes exigências,
além das regras da ABNT:

- Tamanho da folha: A4;

- Margens: superior e esquerda de 3 cm; inferior e direita de 2 cm;

- Alinhamento: Justificado;



- Fonte: Times New Roman, normal; tamanho 12 para corpo do texto; tamanho 10 para
notas de rodapé, com espaçamento simples entre linhas; tamanho 14 para título, em negrito;
tamanho 10 para citações e sumário; e tamanho 13 para os títulos das sessões, em negrito;

- Citações: Devem ser feitas no sistema AUTOR-DATA e no caso de citações com mais de 3
linhas elas devem vir destacadas do texto do artigo com recuo de 4cm da margem esquerda.

- Espaçamento entre linhas: 1,5.

3. Da seleção dos trabalhos inscritos

3.1 Comissão designada pelo Comitê Organizador fará a triagem dos trabalhos inscritos e
selecionará aqueles que apresentam relevância, qualidade científica e adequação às regras
do presente Edital e da ABNT.

3.2 Os trabalhos devem se enquadrar inicialmente nas áreas dos grupos de trabalhos
dispostas no Anexo I.

3.3 O Comitê Organizador distribuirá os trabalhos selecionados entre os grupos de trabalho,
podendo extinguir ou criar novas áreas de acordo com as submissões recebidas.

3.4. A divulgação do resultado da seleção de trabalhos ocorrerá no dia 12 de novembro de
2021.

3.5. A Banca Avaliadora de cada Grupo de Trabalho indicará as melhores produções para
reconhecimento do mérito científico do trabalho, ficando a cargo do Comitê Organizador a
decisão final sobre a respectiva premiação.

4. Da apresentação

4.1 Os pesquisadores inscritos farão apresentação oral do trabalho no dia 19 de novembro
de 2021, em horário e local a ser informado pelo Comitê Organizador.

4.2 Cada pesquisador terá até 10 minutos para apresentar sua pesquisa e nos 10 minutos
seguintes a banca fará suas considerações sobre o trabalho apresentado.

5. Disposições finais

5.1 Após o evento, o participante receberá o certificado via e-mail.

5.2 Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Organizador.



ANEXO I – ÁREAS DOS GRUPOS DE TRABALHO

GT1 – Educação em Direitos Humanos

GT2 – Direito Constitucional

GT 3 – Direito Civil

GT4 – Direito Processual Civil

GT5 – Criminologia, Direito Penal e Processual Penal

GT6 – Direito do Trabalho e Processual do Trabalho

GT7 – Direito Administrativo e Tributário



ANEXO II – CRONOGRAMA

ATIVIDADE DATA/PERÍODO
Lançamento do edital 13/10/2021
Período de inscrição como ouvinte 13/10/2021 a

17/11/2021
Período de submissão de artigo, resumo
expandido, projeto ou relato de experiência

13/10/2021 a
05/11/2021

Divulgação dos resultados das submissões para
os Grupos de Trabalho

12/11/2021

Palestra de abertura 18/11/2021
Apresentação dos resumos expandidos e projetos
nos Grupos de Trabalho

19/11/2021


