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CHAMADA DE TRABALHOS PARA PUBLICAÇÃO 

 

  

 

 A Comissão Organizadora da XX Semana Jurídica “ Atualidades do direito em 

tempos de crise” e a Coordenação do Curso de Direito da Faculdade de Anicuns torna público 

o presente edital abrindo o processo de submissão de trabalhos científicos para serem 

publicados nos ANAIS DA XX SEMANA JURÍDICA, que ocorreu no dia 14, 15 e 16 de abril 

de 2021.  

 

DAS ORIENTAÇÕES GERAIS PARA SUBMISSÃO 

1. A data limite para a submissão de todos os trabalhos científicos será até o dia 15 de 

junho, data esta que é improrrogável; 

2. Trabalhos recebidos após esta data não serão publicados nos anais do evento;  

3. Os RESUMOS EXPANDIDOS  devem ser obrigatoriamente submetidos via e-mail e 

enviados para o e-mail : feadireito20@gmail.com. 

3.1 Os resumos expandidos devem ser enviados em formato word e em formato pdf; 

3.2 No assunto do e-mail deve conter o ANAIS DO EVENTO: (nome do autor)  

4. Podem submeter trabalhos: 

- Todos os docentes da Faculdade de Anicuns; 

- Todos os docentes de outras instituições que tenham apresentado trabalho ou 

ministrado minicurso durante o evento; 

- Os discentes de outras instituições que tenham apresentado trabalho durante o evento; 

- Os monitores do evento; 

5- Serão aceitos apenas 5 (cinco) autores por trabalho cientifico, incluindo o orientador (a); 

6- Não será permitido submissão de 3 (três) ou mais trabalhos científicos do mesmo autor 

principal; 

7- O autor principal do trabalho deverá ser destacado com sublinhado no cabeçalho do trabalho 

científico; 
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8- O orientador do trabalho deverá ser o último autor; 

9 - Somente serão aceitos os trabalhos que estiverem em total consonância com este edital e de 

acordo com as normas especificadas nos referidos modelos; 

10 - Todas as informações emitidas pelos autores serão de total responsabilidade dos mesmos, 

isentando a XX Seminário Jurídico, a Faculdade de Anicuns e a Fundação Educacional de 

Anicuns de qualquer responsabilidade. 

 

 

DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 Serão aceitos trabalhos originais, revisões, revisões sistemáticas e relatos de caso 

sendo apresentado no formato de RESUMO EXPANDIDO.  

11 -   Não serão aceitos os trabalhos que: 

- Estejam em descordo com as normas e padrões; 

- Trabalhos submetidos fora do prazo; 

- Resultados, metodologia E/ou análise estatística ausente ou inadequada; 

- Com apresentação insuficiente dos resultados; e 

- Trabalhos não relacionados com a temática do evento ou sem relevância científica. 

 

DAS REGRAS PARA SUBMISSÃO DO TRABALHO CIENTÍFICO 

12. O resumo expandido deve ser redigido em documento no formato Word (.doc), papel 

tamanho A4, e todas as margens com 3 cm; 

13. O resumo expandido dever conter as seguintes informações:  

 Título  

 Nome dos autores 

  Afiliação dos autores  

 Resumo  

 Palavras-chave  

 Introdução e objetivo  

 Procedimentos metodológicos  

 Resultados e discussão 

  Conclusão  

 Agradecimentos (opcional)  

 Referências 

 

14. Os trabalhos devem conter no mínimo 5 páginas e no máximo 6 páginas.  

 

  As informações que não constem neste edital serão resolvidas in loco pela 

organização do evento. 



 
 

  

    Anicuns, 12 de maio de 2021. 

 

 

 

___________________________________ 

Cristiano Soares Pinto 

Coordenador do Curso de Direito da 

Faculdade de Anicuns  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Título  

Fonte Times New Roman 12, negrito, maiúsculas, centralizado, espaço simples. Limitado a 150 

caracteres (incluindo os espaços).  

 

Nome dos autores  

Fonte Times New Roman 12, normal, centralizado, espaço simples. Logo após o nome do(s) 

autor(es) deve ser colocado o e-mail do professor orientador do trabalho. O primeiro nome será 

sempre do aluno autor e o último nome será sempre o do orientador. ATENÇÃO: Obrigatório 

colocar o link do currículo lattes.  

 

Afiliação dos autores  

Fonte Times New Roman 12, negrito, justificado, espaço simples.  

 

Resumo  

A palavra “Resumo” deve ser escrita em fonte Times New Roman 12, negrito, alinhado à 

esquerda. Após a palavra resumo deixe uma linha em branco e inicie o corpo do resumo. Este 

deve ter no máximo 250 palavras. No corpo do resumo a formatação deve ser fonte Times New 

Roman 12, espaço simples e parágrafo justificado.  

 

Palavras-chave  

No máximo três palavras, fonte Times New Roman 12, normal, justificado, espaço simples. 

Evitar repetir palavras do título nas palavras-chave. 

 

Introdução e objetivo  

As palavras “Introdução e objetivos” deverão ser escritas em fonte Times New Roman 

12, negrito, alinhadas à esquerda. Após essas palavras, deixe uma linha em branco e inicie o 

corpo do texto. Aqui a formatação deve ser fonte Times New Roman 12, espaço simples e 

parágrafo justificado.  

Em linhas gerais, a introdução deve focar o propósito do trabalho, abrangendo o tipo de 

pesquisa, a delimitação e/ou o aporte teórico e, se houver coleta de dados em campo (inclusive 

pesquisa-ação), indicar apenas características pontuais (ex. onde, com quem, quando e que 

quantidades foram amostradas, etc...) visto que esses aspectos serão desenvolvidos em 

Procedimentos metodológicos). 



 
 

Procedimentos metodológicos  

As palavras “Procedimentos metodológicos” devem ser escritas em fonte Times New 

Roman 12, negrito, alinhadas à esquerda. Após essas palavras, deixe uma linha em branco e 

inicie o corpo do texto. Aqui a formatação deve ser fonte Times New Roman 12, espaço simples 

e parágrafo justificado.  

É permitido, mas não obrigatório, o uso de subtítulos nessa seção (Ex.: População, Local 

de estudo, Análise de dados, Aspectos éticos, etc). Caso os autores optem por inserir subtítulos, 

esses deverão ser escritos em uma linha apenas para isso e em fonte Times New Roman 12 

(sem formatação em negrito ou itálico). 

 

Resultados e discussão 

  As palavras “Resultados e discussão” devem ser escrita em fonte Times New Roman 

12, negrito, alinhadas à esquerda. Após essas palavras, deixe uma linha em branco e inicie o 

corpo do texto. Aqui a formatação deve ser fonte Times New Roman 12, espaço simples e 

parágrafo justificado. 

 

Conclusão  

A palavra “Conclusão” deve ser escrita em fonte Times New Roman 12, negrito, 

alinhada à esquerda. Após essa palavra, deixe uma linha em branco e inicie o corpo do texto. 

Aqui a formatação deve ser fonte Times New Roman 12, espaço simples e parágrafo justificado. 

Seja claro e breve nas conclusões 

 

Agradecimentos (opcional)  

A palavra “Agradecimentos” deve ser escrita em fonte Times New Roman 12, negrito, 

alinhada à esquerda. Após a palavra agradecimentos deixe uma linha em branco e inicie o corpo 

do texto. Aqui a formatação deve ser fonte Times New Roman 12, espaço simples e parágrafo 

justificado.  

Este item é opcional, e poderá incluir o nome de outros colaboradores do projeto que 

não se enquadram como autor, colaborador ou orientador.  

 

 

 



 
Referências  

A palavra “Referências” deve ser escrita em fonte Times New Roman 12, negrito, 

alinhada à esquerda. Seguir as normas da ABNT. 


