
 
 
 

 

Chamada para a inscrição de artigos para apresentação oral na “XVII Semana 

Jurídica da Escola de Direito do CESUPA” 

 

A Coordenação do Curso de Direito do Centro Universitário do Pará e o Centro 

Acadêmico de Direito Otávio Mendonça tornam público chamada de inscrições de 

artigos para apresentação oral na “XVII Semana Jurídica CESUPA”. O evento será 

realizado nos dias 9, 10 e 11 de novembro de 2016 na Unidade Alcindo Cacela do 

CESUPA. 

 

1. Inscrições: 

1.1 Podem inscrever trabalhos neste evento alunos dos cursos de graduação e pós-

graduação em Direito ou áreas afins.  

1.2 A seleção dos trabalhos para apresentação será feita a partir da submissão de resumo 

expandido em arquivo formato “pdf”, que deverá ser encaminhado para o endereço 

“cadom.cesupa@gmail.com”. No corpo do e-mail deve constar, exclusivamente, as 

seguintes informações do participante: nome completo do (s) autor (es) e título do 

trabalho. No campo “assunto” do e-mail deve constar “Submissão de Trabalho”. 

1.3 Recebido o e-mail, o autor será notificado, no prazo de 48 horas, pela Comissão 

Organizadora, informando o recebimento do arquivo digital. Caso o trabalho seja em 

coautoria, ambos serão notificados. 

1.4 A efetivação da inscrição do trabalho, bem como sua posterior aceitação e 

apresentação, está condicionada à inscrição de todos os (s) autor (es) no evento. 

1.5 Cada autor poderá submeter até 2 (dois) trabalhos. 

   

2. Período de submissão 

O período de submissão dos trabalhos é de 10/10/2016 a 21/10/2016.  

3. Normas para elaboração dos resumos 

3.1 O Resumo Expandido deverá ter o mínimo de 3 (três) e máximo de 5 (cinco) 

páginas. O trabalho deverá seguir a padronização seguinte: 



 
 
 

 

a) Título 

a) 3 (três) palavras-chave 

b) Ser escrito com a fonte Times New Roman; corpo 12; entrelinhas com espaçamento 

1,5; parágrafo de 1,5 cm; 

c) Usar margens superior e esquerda com 3 cm, e inferior e direita com 2 cm. 

d) Ser escrito em língua portuguesa. 

e) Seguir as regras da ABNT para citações (autor-data).  

3.2   Resumos que não atendam a estas especificações serão automaticamente 

desclassificados. 

3.3 A existência de plágio gerará desclassificação imediata do trabalho enviado. 

3.4 Após a submissão não será permitido substituir, corrigir ou alterar o conteúdo ou 

qualquer outra informação do Resumo. 

3.5 O número máximo de autores por trabalho é 3 (três), sendo apenas um dos autores o 

responsável pela submissão do trabalho ao evento. O nome do professor (a) orientador 

(a), caso haja, deverá constar no trabalho.   

3.6 Serão aceitos trabalhos que tratem de temáticas que envolvem “Democracia e 

Judiciário”, tema da XVII Semana Jurídica CESUPA. 

  

4.  Aceitação e Avaliação dos Trabalhos 

4.1 Os trabalhos serão recebidos pela Comissão Organizadora do evento, que tem a 

função de acompanhar todos os trâmites do processo de avaliação e seleção.  

4.2 Os trabalhos serão avaliados por uma Banca Avaliadora composta pelos seguintes 

professores: 

 

Prof. Msc. Arthur Laercio Homci 

Profa. Dra. Ana Darwich Borges Leal 

Profa. Dra. Elizabeth Reymão  

Prof. Msc. Bruno Brasil 

Profa. Msc. Emília Farinha 

Prof. Dr. Dennis Verbicaro Soares 



 
 
 

 

Prof. Msc. João Paulo Mendes Neto  

Profa. Dra. Loiane Prado Verbicaro 

Prof Msc. Eduardo Neves Lima Filho 

Profa. Msc. Natalia Simões Bentes 

Profa. Dra. Sandra Guimarães 

Prof. Dr. Sandro Alex de Souza Simões  

 

4.  AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

4.1 Os trabalhos serão analisados por, no mínimo, dois avaliadores, pelo sistema de 

double blind view. 

 4.2 São critérios de avaliação dos trabalhos submetidos ao evento: 

 a) Atualidade, originalidade e relevância do tema; 

b) Adequação e pertinência temática ao Simpósio Temático indicado; 

c) Articulação e consistência teórica e metodológica da interpretação; 

d) Clareza, pertinência e consecução dos objetivos; 

e) Conclusão: fundamento, coerência e alcance; 

f) Qualidade da redação, das referências e da organização do texto. 

4.3 Os trabalhos classificados serão considerados aptos à apresentação oral no evento. 

4.4 O resultado das avaliações será divulgado até o dia 31 de outubro de 2016, na 

coordenação do curso, no endereço eletrônico do evento e demais mídias sociais do 

CESUPA. 

4.5 Não caberá recurso da decisão da Banca Avaliadora. 

   

5. Apresentação: 

5.1  A apresentação oral dos trabalhos aceitos ocorrerá no período matutino nos dias 9, 

10 e 11 de novembro de 2016, no turno da manhã, nas dependências da Unidade 



 
 
 

 

Alcindo Cacela do CESUPA, de acordo com o cronograma da Semana Jurídica a ser 

divulgado em momento oportuno. 

5.2  Os trabalhos serão divididos para apresentação em grupos, que serão definidos pela 

comissão organizadora.  

5.3  As comunicações orais ocorrerão em sessões presenciais de apresentação, com 

duração de no máximo 10 minutos para cada trabalho, coordenadas por uma Mesa 

presidida por estudantes da pós-graduação e professores designados pela comissão 

avaliadora. 

5.3.1   A Mesa Coordenadora de cada grupo será responsável pela avaliação e atribuição 

de notas aos trabalhos. 

5.3.2   Após o tempo de apresentação, a mesa avaliadora fará suas considerações a 

respeito do tema exposto e em seguida será aberto espaço para considerações dos 

demais participantes, no tempo máximo de 10 minutos. 

5.3.3   A organização do evento, juntamente com a Mesa Coordenadora, ficará 

responsável pelo gerenciamento do tempo das apresentações e intervenções do público. 

5.4 Quaisquer questões omissas serão resolvidas pela comissão organizadora. 

 

Belém, 21 de setembro de 2016.  

 

 

 

 

Gabriel Creão de Oliveira 

Presidente CADOM 

 

 

 

Profa. Dra. Loiane Prado Verbicaro 

Coordenadora do Curso de Direito 


