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EDITAL 07 /2020 
FACULDADE MARINGÁ 

 
EDITAL DE CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS E RESUMOS 
EXPANDIDOS NO XXII SIMPÓSIO JURÍDICO DA FACULDADE MARINGÁ 

 
A Comissão Científica do XXII Simpósio Jurídico da 
Faculdade Maringá torna pública a abertura de prazo 
para submissão de Trabalhos Científicos em duas 
modalidades que serão de:  

 
a) Capítulo de Livro 
b) Resumo Expandido e Participação em Grupos de Trabalho (GTs)  
 
 
CAPÍTULO DE LIVRO 
 

1- Os acadêmicos do Curso de Direito da Faculdade Maringá, 
devidamente matriculados, em coautoria com professores vinculados a grade 
do curso de Direito da Instituição, poderão submeter até no máximo 02 artigos 
científicos, na modalidade capítulo de livro;  

2- A publicação dos Trabalhos Científicos estará condicionada à 
avaliação da Comissão Científica do evento, que fará a análise final 
escolhendo os artigos que preencham os requisitos de qualidade e demais 
normas previstas neste edital bem como sejam protocolados no prazo previsto; 

3- Não serão aceitos trabalhos já publicados ou que estejam em 
desacordo com as normas do evento; 

4- Os trabalhos na modalidade capítulos de livro deverão ser 
encaminhados até 16 de OUTUBRO de 2020, em formato Word, para a 
Comissão Científica do Evento, no endereço 
simposiofaculdademga@gmail.com;  

5- Os trabalhos científicos na modalidade capítulo de livro deverão, 
obrigatoriamente, estar relacionados a temas relevantes na área do Direito. 
 
DAS NORMAS PARA CAPÍTULO DE LIVRO 

 
6- Os Capítulos de Livros deverão ser apresentados em formato 

Word, com no mínimo 15 e máximo 30 páginas; 
7- Página deverá ser configurada em A5, com margens superior, 

inferior e direita, 1 cm; margens esquerdas, 3 cm; 
8- Texto: Justificado, Fonte Times New Roman, corpo 10 e espaço 

entrelinhas 1,5, recuo inicial de parágrafo 1,5 cm; 
9- Título e subtítulo: caixa alta, negrito, recuado à esquerda, 

numerados na sequência, corpo 10; 
10- Autoria (máximo três autores, incluindo o professor Orientador): à 

direita, com nome completo; qualificação em nota de rodapé; 
11- Resumo e abstract: máximo 250 caracteres com espaço, 

contendo objetivo, metodologia e resultados; justificado, espaço simples, corpo 
11; 
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12- Palavras-chave/Keywords: no máximo 3 (três) e separadas por 
ponto; 

13- Os artigos deverão conter: introdução, desenvolvimento 
(distribuídos em itens e subitens), considerações finais e referências;  

14- As citações seguirão o sistema autor-data conforme a ABNT NBR: 
10520/2002; 

15- Citação direta com até três linhas: inserida no parágrafo, entre 
aspas; 

16- Citação direta com mais de três linhas: com recuo da margem 
esquerda de 3 cm, corpo 9, espaço simples de entrelinhas; 

17- As notas de rodapé: Fonte Times New Roman, corpo 9 e espaço 
entrelinhas 1,0; 

18- Referências: obrigatória ao final do texto, em ordem alfabética de 
sobrenome do autor, corpo 10, Fonte Times New Roman, espaço simples 
entrelinhas; 

19- Número de páginas: à direita, no final da página. 
 

GRUPOS DE TRABALHO PARA APRESENTAÇÃO 
 

19. Pesquisadores, acadêmicos, docentes e demais interessados 
poderão submeter trabalhos para apresentação nos Grupos de Trabalho, que 
serão publicados nos Anais do evento, cujos trabalhos deverão ser 
encaminhados até  27 de outubro de 2020, em formato Word e no modelo 
disponibilizado no site da Instituição, para a Comissão Científica do Evento, no 
endereço simposiofaculdademga@gmail.com e apresentados oralmente nos 
Grupos de trabalho durante o evento via transmissão no ZOOM; 

20. Os resumos expandidos serão apresentados no dia 12 de 
novembro (quinta-feira) de 2020, em salas virtuais cujos endereços (links) 
serão previamente divulgados para os autores (as) dos trabalhos e 
participantes inscritos. As apresentações ocorrerão das 8h às 12h e 19h30 às 
23h.  

21. No ato da submissão do Trabalho o acadêmico deverá optar por 
um dos Grupos de Trabalho abaixo elencados, devendo o grupo escolhido 
guardar pertinência temática com o trabalho apresentado pelo participante.  

22. Os Grupos de Trabalho disponíveis serão: 
 

• GT 01 – DIREITOS HUMANOS E FUNDAMENTAIS 
• GT 02 – DIREITO PÚBLICO 
• GT 03 – DIREITO PRIVADO 
• GT 04 – TEMAS CONTEMPORÂNEOS 

  
23. Os trabalhos serão previamente avaliados por comissão 

composta de professores da Instituição e sua publicação é condicionada à 
participação e apresentação no evento. Parágrafo Único: Os trabalhos 
aprovados serão divulgados no dia 06 de novembro de 2020.  

24. Deverão ser submetidos na inscrição os textos completos a 
serem apresentados, em formato de Resumo Expandido, seguindo 
as regras metodológicas e editoriais a seguir expostas.  
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I - Os trabalhos poderão ser redigidos em português, espanhol ou 
inglês e enviados no formato Word.  
II - Fonte para o corpo do texto: Arial ou Times New Roman tamanho 
12; 
III - Fonte para as notas de rodapé e citações longas de mais de 3 
linhas: Arial ou Times New Roman tamanho 10;  
IV - Entrelinhamento para o corpo do texto: 1,5;  
V - Entrelinhamento para as notas de rodapé e citações longas:1,0;  
VI - Preferência ao uso da terceira pessoa do singular;  
VII - Estilo utilizado nas palavras estrangeiras: itálico;  
VIII - Estilo utilizado para destacar palavras do próprio texto: negrito;  
IX - Número de páginas: no mínimo 5 e no máximo 9 páginas, 
justificado e com páginas não numeradas, podendo a juízo do 
Avaliador ser aceito Resumo Expandido com mais de 9 páginas;  
X – As citações seguirão o sistema autor-data conforme a ABNT 
NBR 10520/2002. 
XI - Margens a serem utilizados no Resumo Expandido: Superior e 
Inferior: 2,5 cm; esquerda e direita: 3,0 cm. 
XII – Mínimo de 5 Referências Bibliográficas. 

25 - As normas editorias de estrutura do texto final serão:  
 

I - Cabeçalho: título, subtítulo, nome do(s) autor(es) – o número 
máximo de autores é três;  
II - Título: deve ser claro e objetivo, podendo ser complementado por 
um subtítulo separado por dois pontos, em fonte maiúscula e 
minúscula, em negrito e centralizado; III – Título em outra língua: nos 
textos em português, espanhol, italiano, francês e alemão, será 
apresentado um título em inglês. Nos textos em língua inglesa, será 
apresentado um título em português;  
IV - Nome do(s) autor(es) (máximo 03 autores, incluindo o professor 
Orientador): indicação por extenso depois do título, alinhado à 
esquerda; Créditos: qualificação e endereço eletrônico (e-mail) do(s) 
autor(es), informados abaixo do nome;  
V - Resumo: síntese do conteúdo do artigo de 100 a 250 palavras, 
incluindo tabelas e gráficos, em voz ativa e na terceira pessoa do 
singular e localizado antes do texto (ABNT – NBR 6028/2003); 
expressar na primeira frase do resumo o assunto tratado, situando 
no tempo e no espaço; dar preferência ao uso da terceira pessoa do 
singular; ressaltar os objetivos, métodos, resultados e as conclusões 
do trabalho; V - Resumo em outra língua: nos textos em português, 
espanhol, italiano, francês e alemão, será apresentado um resumo 
em inglês. Nos textos em língua inglesa, será apresentado um 
resumo em português;  
VI - Palavras-chave: até 3 (três) palavras significativas que 
expressem o conteúdo do artigo, escritas em negrito, alinhamento à 
esquerda, separados por ponto e vírgula ou ponto;  
VII - Palavras-chave em outra língua: nos textos em português, 
espanhol, italiano, francês e alemão, serão apresentadas palavras-
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chave em inglês. Nos textos em língua inglesa, serão apresentadas 
palavras-chave em português.  
VIII - Sumário: informação das seções que compõem o artigo, 
numeradas progressivamente em algarismo arábico;  
IX - Texto do artigo: deverá apresentar como partes uma introdução, 
desenvolvimento e conclusão, antecedida pelo resumo, resumo em 
outra língua (português e espanhol), palavras-chave e palavras-
chave em outra língua (português e espanhol);  
X - Citação, notas de rodapé e referências bibliográficas: deve-se 
seguir a ABNT – NBR 10520/2002. As referências bibliográficas 
completas devem ser apresentadas no final do texto;  
XI - Anexo: material complementar ao texto, incluído ao final apenas 
quando indispensável;  
XII - Tabelas ou gráficos: devem ser adotadas as “normas de 
apresentação tabular” publicadas pelo IBGE. Art. 11. Poderão ser 
submetidos trabalhos em língua portuguesa e estrangeira (inglês, 
espanhol, italiano, alemão e francês). Sugere-se que os trabalhos 
sejam remetidos em língua inglesa.  
 

24. A comissão de editoração dos Anais do evento poderá realizar 
alterações formais e tradução de partes do texto para publicação final. 

25. Ao enviar o Trabalho Científico, o autor cujo texto for selecionado 
renuncia a seus direitos autorais patrimoniais, especificamente no que se refere 
à publicação em meio impresso ou divulgação do seu conteúdo pela internet; 

26. O(s) autor(es) que submeter (em) o mesmo trabalho (com o 
mesmo título e conteúdo) a mais de uma modalidade terão ambos os trabalhos 
excluídos da possibilidade de análise pelos avaliadores; 

27. Para a apresentação oral dos trabalhos, será permitida somente a 
apresentação pelo(s) autor(es), não serão aceitas apresentações orais por 
terceiros. Em caso de coautoria, far-se-á suficiente a presença de pelo menos 
um dos autores na exposição oral; 

28. A duração das exposições dos trabalhos aprovados para 
apresentação na modalidade de resumo expandido é de 10 min., podendo 
haver debate na sequência das apresentações. 

 

 
Maringá, 17 de setembro de 2020. 

  
Comissão Científica do XXII Simpósio Jurídico 

 


