EDITAL Nº 01/2017
Tema: ESTADO E DEMOCRACIA: OS DESAFIOS PARA A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA BRASILEIRA
A Diretoria-Geral da Faculdade Luciano Feijão, através da Coordenação do Curso de Direito, no uso de suas
atribuições, e considerando o Aditivo 1º do Regulamento do Setor de Publicações, torna público o Edital de
abertura de inscrições para submissão de Resumos Expandidos para apresentação na X Semana do Direito
2017 da Faculdade Luciano Feijão cujo tema será “ESTADO E DEMOCRACIA: OS DESAFIOS PARA A
CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA BRASILEIRA” e possível publicação em Anais.

CAPÍTULO I – DAS DATAS
Art. 1º Os resumos expandidos serão recebidos nas datas de 15 de abril de 2017 a 15 de maio de 2017.
Art. 2º Os resultados serão divulgados até 02 de agosto de 2017 no site da Faculdade Luciano Feijão e na
Coordenação do Curso.

CAPÍTULO II – DO RESUMO EXPANDIDO
Art. 3º O resumo expandido deverá ser submetido em formato Word 2010, com identificação, obedecendo as
regras da ABNT e deve possuir os seguintes requisitos:
a) ser inédito;
b) conter um resumo (Times New Roman, 10) em língua portuguesa e um resumo em língua estrangeira
(inglês, espanhol) com no mínimo 100 palavras cada;
c) conter no mínimo 03 (três) e no máximo 06 (seis) palavras-chave na língua portuguesa e na estrangeira
escolhida (inglês, espanhol), separadas por ponto;
d) possuir no mínimo 4 (quatro) laudas e, no máximo, 8 (oito) laudas em folha A4, posição vertical; fonte
Times New Roman; corpo 12; alinhamento justificado; entre linhas com espaçamento 1,5; sem recuo de
parágrafo;
e) as citações devem obedecer às regras da ABNT (NBR 10520/2002); o mesmo com as referências (NBR
6023/2002);
f) o sistema de chamada das referências das citações diretas ou/e indiretas pode ser (autor,data) ou (autor,
data e número da página) (NBR 10520/2002), sendo as notas de rodapé somente explicativas (NBR
6022/2003);
g) não poderá constar sumário ou paginação no resumo expandido submetido;
h) o formato do Resumo Expandido deverá seguir o modelo disponível no Anexo I deste edital.

Art. 4º PARA SUBMISSÃO É OBRIGATÓRIO ENVIAR NO FORMATO WORD 2010 COM IDENTIFICAÇÃO
DE AUTORIA CONTENDO: TÍTULO EM PORTUGUÊS E LÍNGUA ESTRANGEIRA, RESUMOS E
PALAVRAS-CHAVE, SEM NÚMERO DE PÁGINAS.
Parágrafo único: os resumos expandidos enviados serão avaliados pelo sistema Blind Review (avaliação
cega), preservando a identidade tanto do(s) autor(es) do resumo expandido quanto do(s) avaliador(es).
Art. 5º O resumo expandido deve ser revisado com atenção antes de seu envio, pois será utilizado para
publicação dos Anais da X Semana do Direito 2017, sendo o conteúdo de inteira responsabilidade dos
autores.
Art. 6º Os resumos expandidos só serão validados para a apresentação oral após a realização da
inscrição de um dos autores ou coautores.
Parágrafo único: O autor que tiver o seu resumo expandido aprovado, terá garantido no momento da inscrição
o valor referente ao primeiro lote por um prazo de uma semana após a divulgação da aprovação.
Art. 7º Os resumos expandidos submetidos passam por uma análise editorial e aqueles que não atenderem
às regras do edital serão EXCLUÍDOS da avaliação por pares.
Parágrafo único: a análise editorial seguirá os termos dos art. 28, art. 29 e art. 30 do Regulamento do Setor
de
Publicações,
disponível
no
endereço
http://flucianofeijao.com.br/novo/wpcontent/uploads/2016/08/regulamentacao_do_setor_de_publicacoes.pdf.
Art. 8º Os resumos expandidos poderão ser escritos em coautoria. Serão admitidos resumos expandidos
com até 03 (dois) autores.
Art. 9º Cada autor e coautor poderá submeter o máximo de 02 (dois) resumos expandidos,
independente de serem autor principal ou coautor.

CAPÍTULO III – DA AVALIAÇÃO
Art. 10º Os avaliadores analisarão os resumos expandidos com base nos seguintes critérios: (a)
correspondência do título do resumo expandido ao conteúdo desenvolvido; (b) há boa definição e
desenvolvimento da problematização, justificativa e o objetivo do resumo expandido; (c) adequação e lógica
na estruturação do resumo expandido, seguindo método apropriado; (d) na conclusão, o resumo expandido
responde adequadamente à problematização apresentada; (e) correção gramatical; (f) agregação de
informação ou apreciação nova ao tema; (g) aprofundamento necessário ao tema; (h) observação das normas
da ABNT ; (i) correção na tradução do “abstract” para a língua estrangeira.
Art. 11º Os resumos expandidos publicados passam a ser propriedade do Setor de Publicações da
Faculdade Luciano Feijão, não cabendo aos autores qualquer remuneração a título de direito autoral, ficando
sua reprodução total ou parcial livre, desde que citada a fonte.
Art.

12º

Os

resumos

expandidos

devem

ser

encaminhados

para

o

e-mail:

publicacoes@flucianofeijao.com.br até o dia 15 de maio de 2017.
Art. 13º NÃO HAVERÁ RECURSO DA DECISÃO FINAL DA BANCA AVALIADORA.

CAPÍTULO IV – DAS APRESENTAÇÕES ORAIS
Art. 14º Todos os Resumos Expandidos aprovados serão apresentados de forma oral, em local e horário
definidos pela Comissão Organizadora da X Semana do Direito da Faculdade Luciano Feijão, a ser informado
posteriormente por e-mail.
Parágrafo único: O formato da apresentação oral seguirá o modelo disponível no Anexo I deste Edital.
Art. 15º Pelo menos um dos autores deverá realizar a apresentação oral.
Art. 16º Para a apresentação oral, devem ser observadas as seguintes disposições:
a) Cada apresentação deverá ser realizada em, no máximo, 10 minutos perante a Comissão Avaliadora.
Art.17º A apresentação oral receberá a indicação “Aprovado” ou “Não-aprovado” atribuída pela Comissão
Avaliadora das apresentações orais.
CAPÍTULO V – DAS PUBLICAÇÕES
Art. 18º Os Anais da X Semana do Direito serão publicados na parte referente ao Setor de publicações no site
da Faculdade.
Parágrafo único: a comissão organizadora entrará em contato com os autores dos resumos expandidos
aprovados comunicando a aprovação e a data das apresentações.
CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 19º Casos omissos serão resolvidos junto à Coordenação do curso de Direito da Faculdade Luciano
Feijão.
COMISSÃO ORGANIZADORA
PROF. DRA. RENATA ALBUQUERQUE LIMA
PROF. ESP. YSMÊNIA DE AGUIAR PONTES
PROF. ME. CARLOS AUGUSTO MACHADO DE AGUIAR
PROF. ME. LÉO MACKELLENE
Sobral-CE, 15 de abril de 2017

ANEXO I
MODELO DE RESUMO EXPANDIDO

X SEMANA DO DIREITO
Faculdade Luciano Feijão
14 a 16 de Agosto de 2017
Inserir o título aqui (Times New Roman, 14). Não ultrapasse duas linhas. Inserir os nomes dos
autores alinhados à direita, um abaixo do outro (Times New Roman, 10). Escrever por extenso todo
o nome (ex: Antonio Pereira dos Santos). Após o nome, colocar numeral em sobrescrito relacionado
à instituição de origem e/ou Program Bolsa ou Curso a que pertence.
Ex.:
1. Faculdade Luciano Feijão – PROIC
2. Universidade Estadual Vale do Acaraú – Curso de Direito
Inserir o e-mail do autor apresentador do trabalho

Resumo
Inserir o resumo (TIMES NEW ROMAN, 10, ESPAÇAMENTO 1,5). Máximo de 100 palavras.
Palavras-chave: Inserir até 6 (seis) palavras-chave, separadas por ponto

Introdução
Inserir a introdução (TIMES NEW ROMAN, 12, ESPAÇAMENTO 1,5) .
Metodologia
Inserir a metodologia (TIMES NEW ROMAN, 12, ESPAÇAMENTO 1,5).
Resultados e Discussão
Inserir os resultados e a discussão (TIMES NEW ROMAN, 12 ESPAÇAMENTO 1,5).
Conclusão
Inserir as conclusões (TIMES NEW ROMAN, 12, ESPAÇAMENTO 1,5).
Referências
Inserir as referências segundo as normas da ABNT (TIMES NEW ROMAN, 12).
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