
 

EDITAL N. 01/2019 

FACULDADE DE SINOP – FASIP 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO 

CHAMADA DE PROPOSTA DE TRABALHO 

 

A Equipe Organizadora da 1º CONGRESSO JURÍDICO DA FACULDADE FASIPE: Direito 

e Ética, no uso de suas atribuições, torna público o Edital n° 01/2019 da Coordenação de Direito 

da Faculdade de Sinop - FASIP, que dispõe sobre a seleção de artigos científicos e resumos para 

apresentação nos grupos de pesquisa do evento supracitado, que ocorrerá entre o período de 21 a 

24 de outubro de 2019, na Faculdade de Sinop - FASIP, situada na Av. Magda Pissinati, 69, bairro 

Residencial Florença, Sinop, Mato Grosso. 

 

1. Sobre o evento e a temática proposta  

1.1. A Coordenação do Curso de Direito da Faculdade de Sinop - FASIP têm a satisfação de 

convidar a comunidade de estudiosos de Direito e áreas afins a apresentar propostas de trabalhos 

para o 1º CONGRESSO JURÍDICO DA FACULDADE FASIPE: Direito e Ética, a ser realizado 

na cidade de Sinop, Mato Grosso, entre os dias 21 a 24 de outubro de 2019.  

 

2. Do cronograma do Congresso e das atividades.  

2.1. A seleção de resumos de trabalho e de trabalhos completos acontecerá no período de 02 de 

setembro à 07 de outubro de 2019, nos termos do item 4 deste edital.  

2.2. O resultado da seleção será publicado no dia 11 de outubro de 2019, ocasião em que será 

homologado o resultado da seleção, conforme o item 5 deste edital.  

2.3. As datas acima estão sujeitas a alteração. 

 

3. Sobre os Grupos de Trabalho  

3.1. Os interessados poderão submeter apenas 1 (um) trabalho para o evento. 

3.2. Serão aceitos até no máximo 10 (dez) trabalhos completos e 20 (vinte) resumos. 

3.3. Os trabalhos a serem apresentados, devem propor análises críticas, considerando-se a 

perspectiva acadêmica e científica do Congresso.  

 

4. Período e regras para a Submissão dos Resumos de Trabalho 

4.1. O período para a submissão de resumos dos trabalhos para o 1º CONGRESSO JURÍDICO 

DA FACULDADE FASIPE: Direito e Ética será de 02 de setembro à 07 de outubro de 2019.  



4.2. O processo de submissão será feito integralmente pela internet, mediante o envio de e-mail 

para mostradireito@gmail.com . Recomenda-se a leitura prévia e atenta das regras para o envio 

dos resumos. Certifique-se do e-mail de resposta, atestando o seu recebimento. 

4.2.1. O(a) interessado(a) deverá indicar no assunto do e-mail “submissão de resumo” e, no corpo 

da mensagem eletrônica, o seu nome completo, o link de seu Currículo Lattes (se houver),  

4.3. Poderão ser enviados trabalhos em português, espanhol e inglês, desde que seja(m) 

INÉDITO(S).  

4.4. Os resumos de trabalhos que não apresentarem todas as exigências deste edital serão 

desconsiderados. 

4.5. Acima do resumo o(s) interessado(s) deverá(ão) indicar: · Título do trabalho; Nome(s) e 

Instituição(ões) do(s) autor(es). 

4.6. O resumo deverá conter de 150 a 500 palavras escritas em um único parágrafo na fonte Times 

New Roman, tamanho 12, espaçamento simples e alinhamento justificado.  

4.7. O resumo também deverá conter de 3 a 5 Palavras-Chave.  

4.8. Os resumos deverão ser expostos em banners/pôsteres no período noturno, no dia 24 de 

Outubro no saguão de entrada da Centro de Eventos da FASIPE, no bairro Aquarela das Artes.  

4.9.1. A formatação do Banner deve ser de: 

a) tamanho: Largura 80cm e altura 120cm.  

b) precisará ter cordão para pendurar; 

c) fonte: Arial, tamanho 22 para o texto e 26 para o título; 

d) alinhamento: centralizado para o título e justificado para os demais itens; 

e) título: Letras maiúsculas com fonte 26; 

f) nome do(s) autor(es): canto direito, tamanho 24; 

g) espaço margens: margens superior, inferior, direita e esquerda: 3,0 cm; 

h) espaço entrelinhas: 2,0 (duplo) para o texto, os subtítulos, os títulos, e os autores espaço 

simples; 

i) LOGOMARCAS: Logomarca oficial do evento canto direito superior (se houver), logomarca 

da IES (FASIP) canto esquerdo superior. 

 

5. Do resultado da seleção dos resumos  

5.1. A divulgação do resultado está prevista para o dia 11 de outubro de 2019, no site da 

Instituição.  

 

6. Do envio dos trabalhos completos  

6.1. O período para a submissão de artigos completos para o 1º CONGRESSO JURÍDICO DA 

FACULDADE FASIPE: Direito e Ética, será de 02 de setembro à 07 de outubro de 2019. 

6.2. A submissão de trabalhos completos deverá ser feita integralmente pela internet, através de 

e-mail mostradireito@gmail.com, devendo o(a) interessado(a) indicar no assunto do e-mail 

“submissão de trabalho completo”.  

mailto:direito@gmail.com


6.3. O trabalho deverá ter entre 15 (quinze) a 25 (vinte e cinco) laudas, considerando as 

referências.  

6.4. Os artigos completos devem ser INÉDITOS e deverão seguir as seguintes regras de 

formatação: 

6.4.1. Os textos deverão estar de acordo com as normas da ABNT, utilizando-se do sistema de 

citações Autor/Data = AUTOR (Ano, p.). 

6.5.2. Serem digitados em processador de texto compatível com Microsoft Word, Fonte Times 

New Roman, tamanho 12, espaços entre linhas de 1,5 cm. Espaçamento antes e depois 0 pt. 

6.5.3. Texto conterá numeração alinhada à direita, incluindo a primeira página. Sendo mínimo 15 

(quinze) e no máximo (25) laudas, não incluídas na contagem as páginas de referências e notas 

de fim. 

6.5.4. O texto deverá estar na configuração A4 para tamanho do papel. Margem superior 3cm; 

margem inferior 2cm; margem esquerda 3cm; e margem direita 2cm. Marca de tabulação 1cm. 

6.4.5. Título centralizado, em negrito, fonte Times 14, todas as letras maiúsculas, subtítulos com 

letras minúsculas. Em nota de rodapé, apenas dados essenciais ao artigo (opcional). 

6.4.6. Um espaço abaixo do título, deve aparecer o nome dos autores, um em cada linha. 

6.4.6.1. Um espaço abaixo, deve constar um Resumo de no mínimo 150 e no máximo 500 

caracteres sem espaço. Na linha imediatamente posterior, as Palavras-chave (mínimo 3 e máximo 

5). Fonte Times 10, Espaço simples. 

6.4.6.2. Os títulos das seções primárias (Introdução, Considerações finais, Referências) devem 

ser separados do texto que os precede e que os sucede por um espaço 1,5cm; são escritos e, letras 

maiúsculas, fonte 12, em negrito, alinhados à esquerda. Os títulos das seções secundárias também 

são em negrito, fonte 12, e escritos em letras minúsculas, excetuando-se a primeira letra que deve 

estar em maiúscula. Os títulos das seções terciárias e sucessivas seguem as regras da seção 

secundária, porém são apresentadas em itálico. Ressalta-se que as seções secundárias e terciárias 

somente dever ser separadas do texto que as precede. 

6.4.6.3. As referências bibliográficas devem conter exclusivamente os autores e textos citados no 

trabalho e ser apresentadas ao final do texto, em ordem alfabética, alinhadas à esquerda. 

6.5. O artigo considerado apto poderá ser utilizado tanto para publicação de obra, de acordo com 

posteriores disposições da Comissão, quanto para publicação na Revista Jurídica FASIPE, em sua 

versão digital ou impressa com lançamento previsto para junho de 2020.  

6.6. O envio do trabalho completo é de total responsabilidade do autor, bem como a revisão 

ortográfica.  

6.7. Os artigos que não atenderem às exigências contidas no item 6 serão descartados, sem aviso 

prévio aos autores. 

 

7. Disposições gerais  



7.1. Poderão submeter trabalhos estudantes de Graduação, Pós-Graduação, docentes e 

profissionais com interesse na temática do evento, devendo estar devidamente inscritos no evento 

1º CONGRESSO JURÍDICO DA FACULDADE FASIPE: Direito e Ética.  

7.2. Trabalhos feitos em coautoria deverão ser apresentados por no máximo 3 (três) autores, onde 

na ocasião todos deverão estar inscritos no evento 1º CONGRESSO JURÍDICO DA 

FACULDADE FASIPE: Direito e Ética.  

7.3. Não será admitida a apresentação do trabalho por terceiros.  

7.4. No dia 11 de outubro será divulgada a lista com trabalhos completos e resumos considerados 

aptos, sendo que, aqueles que ainda não fizeram sua inscrição no evento 1º CONGRESSO 

JURÍDICO DA FACULDADE FASIPE: Direito e Ética, poderão efetivá-la, até 14 de outubro. 

7.4.1. Não sendo comprovada a inscrição do interessado no evento 1º CONGRESSO JURÍDICO 

DA FACULDADE FASIPE: Direito e Ética, até a data limite do item 7.4 deste edital, o referido 

trabalho será considerado inapto, automaticamente, sendo para isto, convocado o próximo 

colocado, ocasião em que uma lista final será divulgada até a data de 16 de outubro. 

7.5. As datas previstas neste edital estão sujeitas à prorrogações. Sendo as informações divulgadas 

na página oficial do Curso de Direito da FASIP, no Facebook e na página da IES, 

www.fasipe.com.br.  

7.6. Casos não previstos neste edital serão resolvidos após deliberação pela Comissão 

Organizadora do Congresso.  

 

Sinop, 27 de agosto de 2019. 

__________________________ 

MS. RODOLFO FARES PAULO 
Coordenador do Curso de Direito 

Faculdade de Sinop – FASIP 

 

 

 

___________________________ 

MS. CRISTIANO PEIXOTO DUARTE 

Organizador do 1º CONGRESSO JURÍDICO DA FACULDADE FASIPE: Direito e Ética 

  

http://www.fasipe.com.br/


ANEXO I 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

AVALIAÇÃO 

 

O avaliador responderá cada um dos quesitos utilizando as seguintes respostas: 

 
Discordo totalmente (4) 

 

Discordo parcialmente (6) Concordo parcialmente (8) Concordo totalmente (10) 

QUESITOS 
1. QUANTO AO TÍTULO DO ARTIGO 

1.1. Corresponde ao conteúdo desenvolvido:   

 
 

Justificativa  
1.2. Assinala que o artigo foi submetido à linha de 

pesquisa correta:  

 

 

Justificativa: 
 

 

2. QUANTO AO RESUMO E PALAVRAS-CHAVE 
2.1. Indicam os objetivos do artigo e a metodologia da 

pesquisa.:   

 

 

 

Justificativa: 
 

 

3. QUANTO À INTRODUÇÃO 
3.1. Apresenta o problema, temas centrais, objetivos, 

justificativa e métodos da pesquisa.:   

 

 

Justificativa: 

 
 

4. QUANTO AO DESENVOLVIMENTO 
4.1. Apresenta referencial teórico adequado para 

fundamentar a resposta do problema da pesquisa.:  

 

 

Justificativa: 
 

 

4.2. As referências são atuais e abarcam a literatura 

relevante sobre o tema.:  

 

 

Justificativa: 

 
 

4.3. A estrutura e a linguagem do artigo são claras e aptas 

para o alcance dos objetivos da pesquisa.:   

 

 

Justificativa:. 
 

 

5. QUANTO À CONCLUSÃO 
5.1. Apresenta resposta ao problema da pesquisa.:   

 
 

Justificativa:   
6. QUANTO AS REGRAS DA ABNT 

6.1 O artigo possui a forma exigida pelos padrões do 

evento, conforme as regras da ABNT.:  

 

 

Justificativa: 
 

 

 
 


