EDITAL 01/2014
REGULAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO ACADÊMICO
Iª MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (MIC) DA FACULDADE DE DIREITO DAS
FACULDADES JOÃO PAULO II
Art.1º. A Organização da Iª Mostra de Iniciação Científica da Faculdade de Direito,
vinculada às Faculdades João Paulo II, na cidade de Passo Fundo, Rio Grande do
Sul, TORNA PÚBLICO aos professores, pesquisadores, pós-graduandos, alunos e
demais profissionais da área jurídica e afins a ABERTURA de chamada de artigos
inéditos para compor os anais do evento.
Art. 2º. A Iª Mostra de Iniciação Científica da Faculdade de Direito das Faculdades
João Paulo II tem por objetivo a integração entre ensino, pesquisa e extensão, o
aprofundamento científico e a aproximação entre docentes e discentes.
Art. 3º. A Iª Mostra de Iniciação Científica da Faculdade de Direito será realizada
nos dias 28 e 29 de Agosto de 2014, nas dependências das Faculdades João Paulo
II, à partir das 19 horas e 15 minutos.
I – Os trabalhos poderão ser encaminhados por alunos da Graduação e PósGraduação das Faculdades João Paulo II e demais Instituições de Ensino Superior,
regularmente matriculados.
II – Não haverá restrição quanto a um número máximo de trabalhos por autor.
III – Todos os trabalhos poderão ter coautores, uma vez que a maioria dos projetos
de pesquisa são conduzidos em equipe. Tais colaboradores terão sua coautoria
publicamente reconhecida uma vez que seus nomes constarão no certificado de
participação da Mostra. Cada trabalho poderá ter, no máximo, como autores, 3
acadêmicos e 1 professor(a).
IV – Todos os trabalhos deverão ser submetidos à prévia análise do professor
Orientador, no caso dos acadêmicos vinculados aos Grupos de Pesquisa e Estudo,
sendo que os demais podem ser orientados por todos os professores da IES.
Art. 4º. Dos Prazos de Inscrição. Os trabalhos (Resumo ou Artigo), depois de
terem passado pela supervisão e aprovação do professor, deverão ser enviados até
o dia 22 de Agosto de 2014.
Art.5º Cronograma Geral e Forma de Envio
I - Data Inicial para submissão de artigos: 03 de julho de 2014;
II - Data final para submissão de artigos: 22 de agosto de 2014;
III - Data para divulgação dos resultados: 26 de agosto de 2014;
Art. 6º - Forma de submissão. O envio deve ser realizado para o email:
pesquisa@fjp.edu.br.

Art.7º Do Conselho Editorial: Os trabalhos científicos serão avaliados por
comissão composta pelos professores Maura da Silva Leitzke, Nelci Lurdes Gayeski
Meneguzzi e Luiz Felipe Nunes.
Parágrafo único: Os avaliadores poderão desclassificar trabalhos que não
obedeçam às regras deste edital. Não será concedido prazo para recurso sobre as
decisões dos avaliadores
Art. 8º. Dos Valores da Inscrição.
I – Para os Acadêmicos da Faculdade de Direito a participação é gratuita. Cada
Trabalho apresentado terá direito a um certificado por autor e a um CD dos Anais,
por trabalho.
II – Aos Acadêmicos de outros Cursos ou de outra IES, o valor da inscrição será de
R$ 15,00, que dará direito a um certificado por autor e a um CD por trabalho
apresentado.
Art. 9º. Das Especificações Técnicas: Os artigos encaminhados para publicação
deverão observar as seguintes especificações técnicas:
Parágrafo 1º- Todos os artigos encaminhados serão submetidos à rigorosa
seleção, e a organização do evento terá poder de veto, tanto no que diz respeito ao
valor jurídico do trabalho quanto à adequação do número e volume de textos da a
mostra de iniciação científica;
Parágrafo 1º- As decisões relacionadas ao disposto neste edital serão irrecorríveis.
I – Do Resumo:
a) Título do Trabalho: deverá ser em letras maiúsculas, centralizado e em negrito
(deixar uma linha em branco);
b) Identificação do(s) autor(es): logo após o título, na margem direita do texto, com
nota de rodapé informando ser aluno de curso de graduação, o nome do curso
(Curso, Projeto de Pesquisa, Grupo de Estudo e Faculdade ou Universidade,
separados por vírgula), bem como informe, facultativamente, sua titulação
acadêmica e atividade profissional de forma sucinta. Incluir ao final o e-mail;
c) O resumo deverá apresentar as seguintes palavras dentro do texto como
orientação estrutural: introdução, metodologia, resultados e discussões, conclusão e
referências. O mesmo, para os fins do presente evento, deve conter no mínimo 01 e
no máximo 05 laudas. A entrada de parágrafo deve ser de 1,25 cm, a fonte (letra)
utilizada deverá ser Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5 cm. As margens devem ser:
superior 3,0 cm, inferior 3,0 cm, direita 2,0 cm e esquerda 2,0 cm, alinhamento
justificado.
II – Do Artigo
a) Título do Trabalho: deverá ser redigido em letras maiúsculas, centralizado, em
negrito e a fonte utilizada deverá ser tamanho 12;
b) Identificação do autor: logo após o título, na margem direita da página, com nota
de rodapé informando ser aluno de curso de graduação ou pós-graduação, o nome
do curso (Curso, Projeto de Pesquisa, Grupo de Estudo e Faculdade ou

Universidade, separados por vírgula), bem como informe, facultativamente, sua
titulação acadêmica e atividade profissional de forma sucinta. Incluir ao final o email;
c) Sumário: todas as seções deverão estar numeradas, inclusive introdução e
conclusão; tamanho da letra 10;
d) Resumo: deverá apresentar o objetivo(s) da pesquisa, a justificativa, a
metodologia e a conclusão; deverá ser escrito em espaçamento simples, sem recuo
e conter entre 100 e 250 palavras; tamanho da letra 10;
e) Palavras-chave: número de três e separadas por ponto; tamanho da letra 10;
f) O texto deverá ser redigido em fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5, com
primeira linha recuada em 1,25. As margens devem ser: superior 3,0 cm, inferior 3,0
cm, direita 2,0 cm e esquerda 2,0 cm;
g) As citações deverão ser no sistema autor-data; As citações diretas, com mais de
três linhas, deverão ser inseridas em bloco, ou seja, separadas do texto por uma
linha em branco antes e depois, com recuo de 4,0 cm da margem esquerda; fonte
10, espaço entre linha simples e sem aspas;
h) O artigo deverá conter no mínimo 8 páginas e não poderá ultrapassar o limite de
12 páginas;
i) Somente em casos excepcionais, e a critério do conselho editorial, serão aceitos
para publicação artigos com número de laudas superiores ao limite estabelecido.
Art. 10. Da Apresentação dos Trabalhos. O horário e local para a apresentação
dos trabalhos serão divulgados juntamente com a relação dos trabalhos
selecionados.
I – A apresentação dos trabalhos respeitará o tempo de 10 (dez) minutos para cada
exposição.
II – Aos acadêmicos selecionados se requer a chegada com antecedência para
evitar o atraso nas exposições.
III – Cada expositor receberá um certificado de apresentação de trabalho.
IV – Somente receberão o certificado os autores dos trabalhos que forem
apresentados na MIC.
Art. 11. Do eixo temático do evento. Os Resumos e Artigos apresentados deverão
estar, obrigatoriamente, vinculados às respectivas linhas de pesquisa, devendo ser
indicada no corpo do e-mail, quando no envio do artigo.
Art. 12. - Da Análise, Emissão de Parecer e Publicação do Artigo: Somente
serão aceitos para análise, e demais encaminhamentos destinados à publicação nos
anais do evento, os artigos encaminhados dentro dos prazos estabelecidos e que
cumpram as disposições deste edital. A critério do comitê de organização, os
trabalhos científicos e os artigos remetidos poderão ser: Aprovados, Reprovados ou
Indicados para Reformulação
Art. 13.Os anais da Iª Mostra de Iniciação Científica serão publicados em CD-ROM,
no formato PDF, o qual será cadastrado no ISSN, para fins de publicação científica.
As apresentações orais serão certificadas, para fins de comprovação de
apresentação de trabalho em evento.

Art. 14. Serão aceitos somente trabalhos que atenderem aos quesitos especificados
neste Regulamento.
Art. 15. Situações omissas no presente Regulamento serão decididas pela
Comissão Organizadora do Evento.
O presente Regulamento entra em vigor na data da publicação.
Passo Fundo, RS, 04 de julho de 2014.

Ralfe Romero
Diretor Acadêmico
Maura da Silva Leitzke
Coord. da Faculdade de Direito

Nelci Lurdes Gayeski Meneguzzi
Coord. de Pesquisa, Extensão, e Pós-graduação

ANEXOS

COLOQUE AQUI O TÍTULO DO TRABALHO
Nome do autor1
Nome do co-autor (se houver)
SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 Primeira seção. 3 Segunda seção. 4 Outra seção. 5 Conclusão.
Referências.

RESUMO: Deverá apresentar o objetivo(s) da pesquisa, a justificativa, a metodologia e a conclusão.
Observar o espaçamento simples, sem recuo e conter entre 100 e 250 palavras.
Palavras-chave: Direito. Justiça. Pesquisa.

1 INTRODUÇÃO

Esse modelo já está formatado para os efeitos previstos no edital 01/2014,
que estabelece o seguinte: redação em fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5,
com primeira linha recuada em 1,25. As margens devem ser: superior 3,0 cm,
inferior 3,0 cm, direita 2,0 cm e esquerda 2,0 cm.
As citações deverão ser no sistema nota de rodapé; As citações diretas, com
mais de três linhas, deverão ser inseridas em bloco, ou seja, separadas do texto por
uma linha em branco antes e depois, com recuo de 4,0 cm da margem esquerda;
fonte 10, espaço entre linha simples e sem aspas;
O artigo deverá conter no mínimo 8 páginas e não poderá ultrapassar o limite
de 12 páginas.

1

Acadêmico(a) da Faculdade de Direito das Faculdades João Paulo II. E-mail.

TÍTULO DO TRABALHO EM NEGRITO E CENTRADO
Nome do autor2
Nome do co-autor (se houver)

1 INTRODUÇÃO
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
2 METODOLOGIA
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
4 CONCLUSÃO
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
REFERÊNCIAS
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
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Acadêmico(a) da Faculdade de Direito das Faculdades João Paulo II. E-mail..

