
 

A ESAMC UBERLÂNDIA, com a finalidade de estimular a Pesquisa e 

a Produção Científica e de proporcionar para o debate jurídico sobre 

novos aspectos e temas relevantes para os 

operadores/transformadores da prática jurídica no mercado de 

trabalho, em especial, na análise e na compreensão do fenômeno 

jurídico, permeando várias dimensões do sistema jurídico, pautado em 

perspectivas comparadas; 

Percebendo a pesquisa como um meio eficaz para consubstanciar o 

entendimento completo sobre os diversos ramos do Direito: Civil, 

Penal, Empresarial, Constitucional, Administrativo; como resolver 

relações entre indivíduos e conflitos de interesse; como definir os 

efeitos jurídicos em diversas situações do cotidiano e regular as 

relações interpessoais nos diversos aspectos da vida em sociedade, 

e; 

Na busca de uma formação completa que compreenda a sequência 

lógica da evolução do aprendizado e entendimento do Direito, 

abarcando os ciclos de formação, quais sejam: ser, saber e saber 

fazer; 

RESOLVE: 
  

Tornar pública a presente chamada de Trabalhos Científicos para 

apresentação na SEMANA JURÍDICA ESAMC UBERLÂNDIA 2015-

1, a realizar-se nos dias 11 e 12 de março de 2015, na Faculdade de 

Direito da ESAMC, de acordo com o disposto neste edital.  

 



1. OBJETIVOS 

  

1.1. Demonstrar a relevância e atualidade do estudo jurídico, em 

especial desenvolvendo as principais temáticas necessárias para uma 

ótima atuação no ENADE, OAB, CONCURSOS PÚBLICOS e, posição 

de destaque no Mercado de Trabalho, para a construção de um 

conjunto de competências adequado à realidade política e social 

contemporâneas. 

1.2. Promover o debate sobre as principais questões jurídicas que 

envolvem a sociedade, buscando-se destacar principalmente a 

legitimidade, os valores políticos e morais que se buscam alcançar 

com o desenvolvimento do Direito como instrumento de paz social.  

1.3. Analisar situações jurídicas concretas da sociedade 

contemporânea, a luz da metodologia de pesquisa na busca de 

apontar possíveis soluções as principais problemáticas sociais 

brasileiras.   

2. JUSTIFICATIVA 

 O presente edital pretende contribuir para o desenvolvimento do 

debate contemporâneo que tem ocupado grande espaço nas doutrinas 

político-jurídicas na doutrina brasileira.   

3. DO CALENDÁRIO 

 3.1. Os resumos expandidos ou relatórios de pesquisas serão 

recebidos de 10 de abril de 2015 até 17 de abril de 2015. 



3.2. Para o(s) autor(es) interessado(s) em publicar seu trabalho 

completo, os artigos científicos dos resumos aprovados serão 

recebidos entre os dias 27 de abril de 2015 até 3 de maio de 2015. 

3.3. A relação de resumos expandidos aprovados para apresentação 

do pôster será divulgada, impreterivelmente, até 25 de abril de 2015. 

3.4. A relação dos artigos aprovados para possível publicação será 

divulgada dia 15 de maio de 2015 após apreciação da comissão 

avaliadora (que ocorrerá durante o evento de apresentação do pôster 

nos dias 11 e12 de maio de 2015). 

3.5. Os resumos expandidos aprovados serão apresentados nos dias 

11 e 12 de maio, no formato de pôster no Hall de entrada da 

Faculdade e/ou nos corredores das salas onde estarão ocorrendo os 

workshops e cursos da semana jurídica, em horários pré-

estabelecidos entre as 8:00h e 11:40h. 

  

4. DA INSCRIÇÃO 

  

4.1. As inscrições serão efetuadas mediante a submissão de resumos 

expandidos no período supracitado. 

4.2. O(s) autor(es) poderão submeter 1 (um) único resumo expandido 

para o e-mail: semanajuridicaesamc2015@hotmail.com 

 

4.3. Os resumos expandidos deverão ser indicados para um dos 

Grupos de Trabalho a seguir apontados: 
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1. Direito Constitucional 

2. Direito Administrativo 

3. Direito Civil 

4. Direito Penal 

5. Direito Processual 

6. Direito do Trabalho 

7. Direito Tributário 

8. Direito Previdenciário 

9. Direito Empresarial 

    10.Direito Ambiental, Internacional e disciplinas afins. 

 

Parágrafo único: A indicação do Grupo de Trabalho, exemplo:  

Grupo 1. Direito Constitucional, deverá ser feita no assunto e no corpo 

de e-mail em que será enviado o artigo. 

4.4. Regras para submissão de resumos: Os resumos deverão ser 

apresentados em arquivo eletrônico no formato Word, utilizando 

caracteres times New Roman, tamanho 12, sem espaçamento, 

intervalo de uma linha entre os parágrafos, sem recuos, todo 

justificado na forma expandida, com no mínimo 5.000 caracteres e no 

máximo 10.000 caracteres, incluso todas as partes textuais, pré-

textuais e pós-textuais do resumo. 

4.4.1 O título deverá ter apenas a primeira letra em maiúscula, 

centralizado, na sequência identificação do autor/dos autores, com a 

seguinte ordem: nome completo, titulação, instituição de origem, órgão 

de patrocínio ou fomento, endereço eletrônico (no caso de grupos de 



pesquisa, apresentar o nome do grupo logo após o órgão de 

patrocínio ou fomento). 

4.4.2 As referências deverão seguir o sistema autor-data com 

indicação, ao final, de todas as obras citadas/utilizadas como último 

item do trabalho. O máximo é de dez referências bibliográficas. 

4.4.3 Os itens e subitens não deverão ultrapassar dois níveis 

(exemplo: 2; 2.1). Os itens e subitens não poderão ser colocados em 

maiúsculas exceto a primeira letra. Todos alinhados sem recuo. 

4.4.4 Os itálicos deverão ser utilizados exclusivamente em expressões 

estrangeiras. Os negritos ficam reservados aos nomes das obras nas 

referências. 

4.4.5 Os resumos deverão ser escritos em língua portuguesa.  

4.4.6 É obrigatório constar resumo e abstract, abaixo do título e 

qualificação do(s) autor(es), sem recuos com no máximo 300 

caracteres. Após o resumo deverá constar no mínimo 3 palavras-

chaves e no máximo cinco palavras-chaves. 

4.5. Serão concedidos ao(s) autor(es) do(s) resumos que 

apresentarem os pôsteres nos dias 11 e 12 de maio de 2015 

certificados de apresentação de trabalhos. 

4.6. Para o(s) auto(res) dos resumos aprovados, é facultado o envio 

de artigos científicos para posterior publicação. 

4.7. O artigo deverá ser submetido ao e-mail 

semanajuridicaesamc2015@hotmail.com em formato PDF, com 



identificação, obedecendo as regras da ABNT e deve possuir os 

seguintes requisitos: a) ser inédito; b) conter no mínimo 03 (três) 

palavras-chave na língua portuguesa e na estrangeira (inglês, 

espanhol, francês ou italiano); d) conter desenvolvimento e 

referências; d) possuir de 15 a 30 laudas em folha A4, posição vertical; 

fonte Times New Roman; corpo 12; alinhamento justificado; sem 

separação de sílabas; entrelinhas com espaçamento 1,5; parágrafo de 

1,5 cm; margem: superior e esquerda: 3 cm, inferior e direita: 2 cm; e) 

as citações devem obedecer às regras da ABNT (NBR 10520/2002); f) 

o mesmo com as referências (NBR 6023/2002); g) o sistema de 

chamada das referências das citações diretas ou/e indiretas pode ser 

autor-data ou numero (NBR 10520/2002), sendo as notas de rodapé 

somente explicativas (NBR 6022/2003); e (i) conforme a NBR 

6024/2003, os títulos, subtítulos e sub-subtítulos devem ser alinhados 

à esquerda e conter um texto relacionados a eles; 

  

5. DA SELEÇÃO 

 

 5.1. Os resumos e artigos serão selecionados com base nos 

seguintes critérios: 

I. Clareza na explicitação dos objetivos e da metodologia; 

II. Indicação das conclusões alcançadas, quando aplicável; 

III. Originalidade; 

IV. Relevância temática; 



V. Contribuição científica; 

5.2 Os resumos serão analisados por um Comitê Científico formado 

por 3 (três) Professores e ou Pesquisadores da ESAMC. 

5.3. O trabalho inscrito poderá ser selecionado, na forma apresentada, 

ou rejeitado se não atender aos dispostos no presente Edital. 

5.4. Cada proponente receberá um e-mail com a confirmação de 

aceitação de seu resumo e de seu artigo. 

6. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

  

6.1. Cada trabalho selecionado deverá ser apresentado por seu(s) 

respectivo(s) autor(es) nos dias e horários a serem indicados na 

programação; 

6.2. A apresentação do trabalho terá duração de 60 minutos, em 

modalidade oral pôster. 

NORMAS PARA CONFECÇÃO DE PÔSTER 

O pôster deverá ter a dimensão de 60 cm x 80 cm com orientação de 

retrato. Não será permitida a exposição de pôsteres com dimensões 

fora das especificações. O pôster deve trazer na borda superior o 

título do trabalho, nome do(s) autor(es), instituição onde foi realizado, 

número de Comitê de Ética e Pesquisa e a agência de fomento, 

quando for o caso. A colocação e retirada do pôster são de 

responsabilidade dos autores e deverão ocorrer nos horários 

estipulados pela organização do evento, sendo responsabilidade do 



autor o material necessário para fixação do pôster. Cada sessão de 

apresentação de pôsteres terá duração de 60 minutos composta por 

pôsteres, agrupados de acordo com a temática, para que possam 

gerar debates e discussões entre os participantes da sessão que 

serão informados previamente do horário que deverá cumprir na 

sessão de apresentação. 

  

  

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

7.1. Os participantes serão devidamente certificados. 

7.2. Os artigos aprovados serão indicados para publicação. 

7.3. Havendo dúvidas ou questionamentos, por favor, entrar em 

contato por meio do e-mail: semanajuridicaesamc2015@hotmail.com. 

  

Uberlândia, 25 de Março de 2015. 
 


