
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL Nº 01/2022 – FLF 
 
 

TEMA: OS DESAFIOS DA DEMOCRACIA E DOS DIREITOS HUMANOS 
NA CONTEMPORANEIDADE 

de 19 a 21 de outubro 
 
 
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 XV Semana do Direito 2022 da Faculdade Luciano Feijão cujo tema será OS 

DESAFIOS DA DEMOCRACIA E DOS DIREITOS HUMANOS NA CONTEMPORANEIDADE e 

possível publicação nos Anais do evento e no livro coletânea de artigos científicos. 

 
 
 
CAPÍTULO I – DAS INSCRIÇÕES 
 
Art. 1º. As inscrições se darão por lote, no total de dois, com datas e valores de inscrição 

respectivos a cada lote. 

§ 1º. O primeiro lote de inscrições será de 01 de agosto de 2022 a 16 de setembro de 2022, 

sendo, a taxa de inscrição, no valor de R$ 50,00 para estudantes e R$ 70,00 para profissionais. 

§ 2º.  O segundo lote vai de 17 de setembro de 2022 a 19 de outubro de 2022, sendo R$ 70,00 

para estudantes e R$ 100,00 para profissionais. 

 
 
CAPÍTULO II – DAS INSCRIÇÕES COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO 
 
Art. 2º. Comporá a programação da XV Semana do Direito da Faculdade Luciano Feijão a 

apresentação de trabalhos resultantes de estudos, pesquisas e de outras atividades acadêmicas 

do corpo discente e docente desta e de outras IES, mediante inscrição e aprovação pela 

Comissão Científica do evento. 

 
Art. 3º. Os trabalhos inscritos submeter-se-ão em formato de resumo expandido (com estrutura 

explicitada no próximo capítulo deste edital);  

§ 1º. Os resumos expandidos poderão ser enviados no período de 01 de agosto de 2022 a 16 de 

setembro de 2022.  

§ 2º. Os resultados serão divulgados até 10 de outubro de 2022 no site da Faculdade Luciano 

Feijão. É DEVER DOS INSCRITOS NESTA MODALIDADE ACOMPANHAR TODO O 



 

PROCESSO DE SUBMISSÃO, AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS, NÃO 

CABENDO À ORGANIZADORA DO EVENTO QUALQUER RESPONSABILIDADE OU ÔNUS 

NO CASO DE PERDA DE PRAZOS RESULTANTE DE DESATENÇÃO A ESTE QUESITO. 

 
Art. 4º. Os trabalhos aprovados deverão ser apresentados na modalidade oral em local, horário e 

data a serem definidos pela comissão organizadora da XV Semana do Direito da Faculdade 

Luciano Feijão até a data do evento. 

 
 
CAPÍTULO III – DO RESUMO EXPANDIDO 
 
Art. 5º. O resumo expandido deverá ser submetido em formato Word ou BrOffice, com 

identificação, obedecendo as regras da ABNT e deve possuir os seguintes requisitos: 

I − ser inédito;  

II − conter um resumo (Times New Roman, 10) com mínimo de 100 palavras, máximo de 150;  

III − conter no mínimo 03 (três) e no máximo 06 (seis) palavras-chave separadas por ponto e em 

itálico; 

IV − possuir no mínimo 03 (três) laudas e, no máximo, 5 (cinco) laudas em tamanho A4, 

orientação da página “retrato”, fonte Times New Roman, corpo 12, alinhamento justificado, 

entrelinhas com espaçamento 1,5, e recuo de parágrafo na 1ª linha em 1,25. 

V − as citações devem obedecer às regras da ABNT (NBR 10520/2002); o mesmo com as 

referências (NBR 6023/2002);  

VI − 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) e usadas apenas em caso de necessidade;  

VII − não poderá constar sumário no resumo expandido submetido; 

VIII − o formato do Resumo Expandido deverá seguir o modelo disponível no Anexo I deste edital. 

 

Art. 6º. PARA SUBMISSÃO É OBRIGATÓRIO ENVIAR NO FORMATO WORD ou BrOFFICE 

COM IDENTIFICAÇÃO DE AUTORIA CONTENDO: TÍTULO EM PORTUGUÊS, RESUMO E 

PALAVRAS-CHAVE, COM NUMERAÇÃO DE PÁGINAS. 

Parágrafo único: os resumos expandidos enviados serão avaliados, segundo o art. 3º do Aditivo 3º 

do Regulamento do Setor de Publicações, que rege todas as publicações desta IES, pelo sistema 

Blind Review (avaliação às cegas), preservando a identidade tanto do(s) autor(es) do resumo 

expandido quanto do(s) avaliador(es). 

 

Art. 7º. O resumo expandido deve ser revisado com atenção antes de seu envio, pois será 

utilizado para publicação dos Anais da XV Semana do Direito 2022, sendo o conteúdo de inteira 

responsabilidade dos seus autores. 

 



 

Art. 8º. Os resumos expandidos só serão validados para a apresentação oral e publicação 

após a realização da inscrição do autor e coautores na XV Semana do Direito 2022. 

 

Art. 9º. 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/wp-

content/uploads/2016/08/regulamentacao_do_setor_de_publicacoes.pdf 

 

Art. 10º. Os resumos expandidos poderão ser escritos em coautoria. Serão admitidos resumos 

expandidos com 01 (um) autor e até 02 (dois) coautores e mais, necessariamente, 01 (um) 

orientador, que deverá ser professor de uma Instituição de Ensino Superior (IES). 

 

Art. 11. Cada autor e/ou coautor poderá ter seu nome vinculado a, no máximo, 03 (três) 

resumos expandidos, independentemente de como autor principal ou coautor.  

 
 
CAPÍTULO IV – DA AVALIAÇÃO 
 
Art. 12. Os avaliadores analisarão os resumos expandidos com base nos seguintes critérios: (a) 

correspondência do título do resumo expandido com o conteúdo desenvolvido; (b) definição e 

desenvolvimento da problematização, justificativa e 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. 

 

Art. 13.  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. 14. Os resumos expandidos devem ser encaminhados pelo formulário de submissão 

disponível no site da Faculdade Luciano Feijão até o dia 16 de setembro de 2022. 

 
Art. 15. NÃO HAVERÁ RECURSO DA DECISÃO FINAL DA BANCA AVALIADORA. 

 
 
 
 
 
 
 

http://flucianofeijao.com.br/novo/wp-content/uploads/2016/08/regulamentacao_do_setor_de_publicacoes.pdf
http://flucianofeijao.com.br/novo/wp-content/uploads/2016/08/regulamentacao_do_setor_de_publicacoes.pdf


 

CAPÍTULO V – DAS APRESENTAÇÕES ORAIS 
 
Art. 16. Todos os Resumos Expandidos aprovados serão apresentados na modalidade oral em 

local, horário e data a serem definidos pela comissão organizadora da XV Semana do Direito da 

Faculdade Luciano Feijão até a data do evento. 

 
Art. 17. Pelo menos um dos autores deverá realizar a apresentação oral. 

 
Art. 18. A apresentação oral deverá ser realizada em, no máximo, 15 minutos perante a Comissão 

Avaliadora. 

 
Art. 19. A apresentação oral receberá a indicação “Aprovado” ou “Não-aprovado” atribuída pela 

Comissão Avaliadora das apresentações orais. 

§ 1º. Os autores que obtiverem as melhores notas (nota do resumo expandido escrito + nota da 

apresentação oral) e forem indicados pela Comissão Avaliadora serão premiados com 

CERTIFICADO DE MENÇÃO HONROSA no encerramento do evento, no dia 21/10/2022. 

§ 2º. Os 10 (dez) melhor avaliados (nota do resumo expandido escrito + nota da apresentação 

oral) comporão uma coletânea digital (e-book) de artigos científicos completos, com ISBN, a ser 

lançada na abertura da XV Semana do Direito em 2023. 

 
 
CAPÍTULO VI – DAS PUBLICAÇÕES 
 
Art. 20. Os Anais da XV Semana do Direito serão publicados na parte referente ao Setor de 

publicações no site da Faculdade até a abertura da XV Semana do Direito de 2023. 

 
Art. 21. A coletânea digital (e-book) com 10 (dez) artigos científicos completos, com ISBN, a ser 

lançada na abertura da XV Semana do Direito em 2023 deverá ser organizada pelo Setor de 

Publicações da Faculdade Luciano Feijão em parceria com os professores orientadores dos 

trabalhos selecionados. 

§ 1º. Os artigos científicos completos a comporem a coletânea digital (e-book) resultante da 

avaliação dos trabalhos apresentados na XV Semana do Direito da Faculdade Luciano Feijão 

deverão ser baseados no Resumo Expandido inscrito, aprovado e apresentado no evento, não se 

podendo desvincular, em nenhuma hipótese, da proposta original do resumo expandido; 

§ 2º. Após a realização da XV Semana do Direito da Faculdade Luciano Feijão, os autores, co-

autores e orientadores dos trabalhos selecionados serão convocados para uma primeira reunião, 

onde o calendário de publicação desta e demais detalhes deverão ser apresentados e discutidos. 

 
 
 
 
 
 



 

CAPÍTULO VII – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 22. Casos omissos serão resolvidos junto à Coordenação do curso de Direito da Faculdade 

Luciano Feijão. 

 
 

Sobral-CE, 14 de junho de 2022 
 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA 
PROFª. DRA. RENATA ALBUQUERQUE LIMA 

PROFª. Esp. ANA CLÉBIA SOUSA RODRIGUES 
PROF. ME. JOÃO RICARDO HOLANDA DO NASCIMENTO 

SETOR DE PUBLICAÇÕES 
CENTRO ACADÊMICO DR. PAULO BONAVIDES 

Gestão A força da nossa voz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO I 
MODELO DE RESUMO EXPANDIDO 

 
 

XV SEMANA DO DIREITO 
Faculdade Luciano Feijão 

19 a 21 de Outubro de 2022 

 
INSERIR O TÍTULO AQUI (TIMES NEW ROMAN, 14). NÃO ULTRAPASSAR DUAS LINHAS. 

 
INSERIR OS NOMES DOS AUTORES ALINHADOS À DIREITA, 

EM CAIXA ALTA, UM ABAIXO DO OUTRO (TIMES NEW ROMAN, 10). 
ESCREVER O NOME COMPLETO DO AUTOR E CO-AUTORES, SEM ABREVIAÇÕES 

 
Após cada nome, colocar numeral em sobrescrito relacionando-o ao currículo de rodapé 
respectivo, com informações a respeito do curso a que pertence e sua instituição de origem, 
Programa de Bolsa a que está vinculado, se for o caso. Lembrar de indicar email válido. Exemplo:  
1. Acadêmico(a) do Xº semestre do curso de Direito da Faculdade Luciano Feijão (FLF). Membro 
do Programa de Iniciação Científica (PROIC) desta IES. E-mail:  
2. Acadêmico(a) do Xº semestre do curso de Direito da Universidade Estadual Vale do Acaraú 
(UVA). E-mail:  
 
ATENÇÃO!!! Identificar o semestre do(a) autor e de todos(as) os(as) Co-autores(as), instituição 
em que estão matriculados(as) no curso e e-mail válido, de todos. No caso do(a) professor(a)-
orientador, identificar titulação, IES onde defendeu aquela titulação, vínculo institucional atual e 
email válido de todos os autores, co-autores e orientador(a).  
 

Resumo

Inserir o resumo (TIMES NEW ROMAN, 10, ESPAÇAMENTO SIMPLES). Mínimo de 100 
palavras, máximo de 150. 
 
Palavras-chave: Inserir de 3 (três) a 06 (seis) palavras-chave, separadas por ponto e em itálico.

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 NBR 6023 (TIMES NEW ROMAN, 10).



 

 

 


