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EDITAL - 03/2022
FACULDADE MARINGÁ
EDITAL DE CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS E RESUMOS
EXPANDIDOS NO XXIV SIMPÓSIO JURÍDICO DA FACULDADE MARINGÁ
A A Comissão Organizadora e Científica do XXIV Simpósio
Jurídico da Faculdade Maringá torna pública a abertura de prazo
para submissão de Trabalhos Científicos em duas modalidades
que serão de:
a)
b)

CAPÍTULO DE LIVRO (artigos científicos)
GRUPOS DE TRABALHOS (apresentação de resumos expandidos)

DAS NORMAS PARA SUBMISSÃO DE CAPÍTULO DE LIVRO - ARTIGOS
CIENTÍFICOS
1.
Os acadêmicos do Curso de Direito da Faculdade Maringá, devidamente
matriculados, em coautoria com professores vinculados à grade do curso de Direito da
Instituição, poderão submeter até no máximo 2 artigos científicos, os quais serão publicados
na modalidade capítulo de livro;
2.
Autores não vinculados à Faculdade Maringá deverão comprovar a conclusão
ou a matrícula em cursos de graduação ou pós-graduação em Instituições de Ensino
devidamente cadastradas pelo MEC;
3.
Serão aceitos no máximo 4 autores, sendo até 2 alunos e 2 professores
orientadores por artigo científico;
4.
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 e que sejam protocolados no
prazo previsto;
5.
Não serão aceitos trabalhos já publicados ou que estejam em desacordo com as
normas do edital; incluindo as mencionadas nesta seção e na de normas para o artigo
científico;
6.
Não serão aceitos trabalhos cuja escrita esteja sofrível, com falta de clareza na
exposição das ideias, erros graves de ortografia, que apresente falta de organização e relação
entre as ideias do parágrafo e do texto, bem como esteja fora das demais normas previstas
neste edital;
7.
Os trabalhos na modalidade capítulo de livro deverão ser encaminhados até 6
de junho de 2022, em formato Word, para a Comissão Científica do Evento, no endereço
simposiofacmga@gmail.com, fazendo constar no assunto A.C. SIMP. XXIV – nome do(s)
autor(es);
8.
Para publicação dos trabalhos, os autores deverão fazer apresentação oral dos
artigos, na forma híbrida, sendo presencial para participantes de Maringá/PR e via zoom para
participantes de outras cidades, na data de 30 de junho de 2022, conforme ordem e horário a
ser publicado em edital;
9.
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;
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10. A duração das exposições dos trabalhos aprovados para apresentação na
modalidade de artigo científico é de 8 min., podendo haver debate na sequência das
apresentações.
11. Os trabalhos científicos na modalidade capítulo de livro deverão,
obrigatoriamente, estar relacionados a temas relevantes na área do Direito, em especial, ao
tema do XXIV SIMPÓSIO JURÍDICO – DIÁLOGOS CONSTITUCIONAIS.
12. DAS NORMAS TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO DE ARTIGO
CIENTÍFICO
•
Os artigos científicos deverão ser apresentados em arquivo do Word, com no
mínimo 15 e máximo 25 páginas;
•
Página deverá ser configurada em A4, com margens superior, e direita, 3 cm;
margens inferior e esquerda, 2 cm;
•
Texto: Justificado, Fonte Times New Roman, corpo 12 e espaço entrelinhas 1,5,
recuo inicial de parágrafo 1,5 cm;
•
Título e subtítulo: caixa alta, negrito, recuado à esquerda, numerados na
sequência, corpo 12;
•
Autoria (máximo quatro autores): à direita, com nome completo; qualificação
em nota de rodapé;
•
Resumo e abstract: máximo 250 caracteres com espaço, contendo objetivo,
metodologia e resultados; justificado, espaço simples, corpo 11;
•
Palavras-chave/Keywords: no máximo 5 (cinco) e separadas por ponto;
•
Os artigos deverão conter: introdução, desenvolvimento (distribuídos em itens
e subitens), conclusão e referências;
•
Citação direta com até três linhas: inserida no parágrafo, entre aspas;
•
Citação direta com mais de três linhas: com recuo de 3 cm, parágrafo separado,
corpo 10, espaço simples de entrelinhas;
•
Citação de fonte por meio do sistema AUTOR-DATA;
•
Referências: obrigatória ao final do texto, em ordem alfabética, corpo 12, Fonte
Times New Roman, espaço simples entrelinhas;
•
Número de páginas: à direita, no final da página.
DAS NORMAS PARA SUBMISSÃO DO RESUMO EXPANDIDO NOS
GRUPOS DE TRABALHO
13. Pesquisadores, acadêmicos, docentes e demais interessados poderão submeter
RESUMOS EXPANDIDOS para apresentação nos Grupos de Trabalho, que serão publicados
nos Anais do evento;
14. Serão aceitos no máximo 4 autores sendo até 3 alunos e 1 professor orientador;
15. Os resumos expandidos deverão ser encaminhados até 6 de junho de 2022, em
formato Word, para o email simposiofacmga@gmail.com – fazendo constar no assunto do
email: GT (colocar o número do GT) – nome(s) do(s) autor(es);
16. Os autores dos resumos expandidos deverão apresentar o trabalho na forma oral à
banca de professores no tempo máximo de 8 min., conforme ordem e horários publicados em
edital;
17. 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;
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18. 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.
19.
Os Grupos de Trabalho disponíveis serão:
GT 01 – DIREITO PENAL, PROCESSO PENAL E CRIMINOLOGIA
GT 02 – DIREITO CIVIL, FAMILIA E EMPRESARIAL
GT 03 – FILOSOFIA POLÍTICA, JURÍDICA E DIREITO
CONSTITUCIONAL
GT 04 – TEMAS CONTEMPORÂNEOS
20.
Os trabalhos serão previamente avaliados por comissão composta de
professores e sua publicação é condicionada à participação e apresentação no evento.
Parágrafo Único: Os trabalhos aprovados serão divulgados em edital com as ordens e
horários de apresentação.
21. DAS NORMAS TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO DOS RESUMOS
EXPANDIDOS
•
Os resumos expandidos deverão ser apresentados em arquivo do Word, com no
mínimo 3 e máximo 5 páginas de conteúdo, sem cômputo das referências;
•
Página deverá ser configurada em A4, com margens superior, e direita, 3 cm;
margens inferior e esquerda, 2 cm;
•
Texto: Justificado, Fonte Times New Roman, corpo 12 e espaço entrelinhas 1,5,
recuo inicial de parágrafo 1,5 cm;
•
Título e subtítulo: caixa alta, negrito, recuado à esquerda, numerados na
sequência, corpo 12;
•
Autoria (máximo 4 autores): à direita, com nome completo; qualificação em
nota de rodapé;
•
Resumo: máximo 250 caracteres com espaço, contendo objetivo, metodologia
e resultados; justificado, espaço simples, corpo 12;
•
Palavras-chave: no máximo 5 (cinco) e separadas por ponto e vírgula;
•
Os resumos expandidos deverão conter: introdução, análise e comentário do
conteúdo, considerações finais e referências;
•
Citação direta com até três linhas: inserida no parágrafo, entre aspas;
•
Citação direta com mais de três linhas: com recuo de 4 cm, parágrafo separado,
corpo 10, espaço simples de entrelinhas;
•
Citação de fonte por meio do sistema AUTOR-DATA;
•
Referências: obrigatória ao final do texto, em ordem alfabética, corpo 12, Fonte
Times New Roman, espaço simples entrelinhas;
•
Número de páginas: à direita, no final da página.
DEMAIS DISPOSIÇÕES GERAIS
22. A comissão de editoração do livro e dos Anais do evento poderá realizar
alterações, revisões formais e tradução de partes do texto para publicação final.
23. Ao enviar o Trabalho Científico, o(s) autor(es), cujo texto for selecionado,
renuncia(m) a seus direitos autorais patrimoniais, especificamente no que se refere à
publicação em meio impresso ou divulgação do seu conteúdo pela internet;
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24. 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;
25. Segue anexo ao edital os modelos de artigo científico e resumo expandido
adotados pela Faculdade Maringá para o XXIV Simpósio Jurídico.
Maringá, 12 de abril de 2022.
COMISSÃO ORGANIZADORA E CIENTÍFICA
XXIV SIMPÓSIO JURÍDICO DA FACULDADE MARINGÁ
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ANEXO 1 – MODELO DE ARTIGO CIENTÍFICO
TÍTULO DO TRABALHO
Nome do Acadêmico 1
Nome do Orientador2
SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO. 2 SEÇÃO (Seção primária). 2.1 Subseção (Seção
secundária). 2.1.1 Subseção (Seção terciária). 2.2 Subseção (Seção secundária). 3 SEÇÃO
(Seção primária). 3.1 Subseção (Seção secundária). 3.2 Subseção (Seção secundária).
3.2.1
Subseção
(Seção
terciária).
4
CONCLUSÃO.
REFERÊNCIAS.
AGRADECIMENTOS.
RESUMO:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PALAVRAS-CHAVE: 1.Xxxxxxxxx. 2. Xxxxxxxxxxxxxxxxx. 3. Xxxxxxxxxxxxxxx.
ABSTRACT: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
KEY-WORDS: 1.Xxxxxxx. 2. Xxxxxxx. 3. Xxxxxx.
1 INTRODUÇÃO
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx.
2 SEÇÃO
2.1 Subseção

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
(espaçamento 1,5, letra letra times new roman tamanho 12, recuo de par. 1,5)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1

Qualificação do acadêmico. (espaçamento simples, letra times new Roman, tamanho 10)
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, conforme apresenta Silva (2020, p. 123): (espaçamento 1,5, letra letra times new
roman tamanho 12, recuo de par. 1,5).
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
(espaçamento simples, letra times new roman, tamanho 11, recuo 4cm)

Xxxxxxxxxxx xxxxx como afirma Pereira (2005, p. 64) “xxxxxx xxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx”. (espaçamento 1,5, letra letra times
new roman tamanho 12, recuo de par. 1,5)
3 CONCLUSÃO
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
REFERÊNCIAS
(centralizada) (em ordem alfabética de sobrenome de autor)
GONÇALVES, Juarez. Xxxxx xxxxxx x xxxxxx. Rio de Janeiro: Atlas, 2017. (ALINHADA
À ESQUERDA DA MARGEM, tamanho 12, sem parágrafo, espaçamento simples, um enter
[entre as referências])
MILARÉ, Joaquim. Xxxxx xxxxxx x xxxxxx. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.
PEREIRA, João Alves. Xxxxx xxxxxx x xxxxxx. São Paulo: Forense, 2016.
SILVA, Maria Santana da. Xxxxx xxxxxx x xxxxxx. São Paulo: Saraiva, 2020.
OLIVEIRA, Débora Goeldner Pereira. Xxxxx xxxxxx x xxxxxx. São Paulo: Saraiva, 2020.
AGRADECIMENTOS
(centralizado)
“texto em que o autor faz agradecimentos dirigidos àqueles que contribuíram de maneira
relevante à elaboração do artigo.” (ABNT NBR 6022:2018).
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ANEXO 2 – MODELO DE RESUMO EXPANDIDO
Faculdade Maringá (CESPAR)
Evento:
Área Temática: as áreas estão listadas acima. Escolha a que melhor se adequa ao seu
trabalho (Fonte: Times New Roman, Tamanho 12, espaçamento simples, justificado)
(Um espaço antes do subtítulo – exclua essa nota ao inserir seu texto)
TÍTULO DO TRABALHO
(Título do trabalho em letras maiúsculas, utilizando fonte Time New Roman, corpo 12, em
negrito, centralizado com, no máximo, 20 palavras.)
(Autor (a) SOBRENOME – RA 1) 2
(Autor (a) SOBRENOME – RA 2)
[O resumo expandido não deve exceder 5 (cinco) páginas no total; e as referências não
entram nessa contagem.]

RESUMO
Inserir aqui o resumo do trabalho, com fonte Times New Roman, em corpo 12, justificado,
em parágrafo único, com espaçamento de 1,0 entre as linhas, deve conter no máximo 250
(duzentas e cinquenta) palavras, com breves e concretas informações sobre a justificativa, os
objetivos, métodos, resultados e conclusões do trabalho e sem inclusão de tabelas, equações,
desenhos e figuras. O arquivo deve ser apresentado em documento de Word, sendo o título do
arquivo o mesmo do trabalho. Não deve conter referências bibliográficas. O resumo deve ser
apresentado com parágrafo único.
Palavras-chave: de três a cinco, separadas por ponto e vírgula, dispostas em sequência, na
mesma linha, fonte Times New Roman, corpo 12, justificadas.
1.

INTRODUÇÃO

Este modelo foi preparado usando o editor de texto MS-Word. Para a elaboração do
resumo expandido, devem ser rigorosamente respeitados os padrões estabelecidos nos
próximos parágrafos. A forma mais simples de montar o resumo da forma requerida é

Mini currículo dos autores: titulação, área de estudos e e-mail. (Fonte: Times New Roman, tamanho 10, espaço
simples e justificado)

2
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substituir o texto do template com o seu texto. Lembrando que no resumo expandido não
devem ser inseridas fotos, figuras e tabelas, devendo conter apenas o texto.
Na introdução deste resumo expandido, deverão conter a delimitação do tema, a
problemática, os objetivos, o referencial teórico e método. Antes de digitar o texto, assegurese que a página está configurada para papel A4 (210 x 297 mm), no modo retrato.
Quanto à formatação, as margens devem ser de 3 cm na borda superior e esquerda e
2,0 cm na borda inferior e direita. Títulos e subtítulos deverão ser digitados em letras
maiúsculas, em negrito, com fonte tamanho 12 e em Times New Roman, espaçamento
simples. Antes do subtítulo, deve ser inserido um espaço simples. Para o corpo do texto, use
Times New Roman – fonte tamanho 12 - espaçamento simples entre as linhas e texto
justificado (com exceção das referências).
O resumo expandido deve ter no mínimo 500 e no máximo 1000 palavras, incluindo as
referências bibliográficas. Resumos expandidos fora desses limites serão recusados. Todo o
texto deve ser justificado (com exceção das referências).
O título e subtítulo (caso houver) deverão ser em letra maiúscula; fonte Times New
Roman; tamanho 12, e em negrito. Antes do subtítulo, deve ser inserido um espaço simples. A
abertura de Parágrafo deve ser 1,5 cm do alinhamento esquerdo e 0 cm, antes e depois.
Texto (Times New Roman - tamanho 12 - Espaçamento simples).
(Um espaço antes do subtítulo - exclua essa nota ao inserir seu texto).
2.
ANÁLISE
E
COMENTÁRIO
DO
LITERATURA/FUNDAMENTAÇÃO/ILAÇÕES)

CONTEÚDO

(REVISÃO

DE

Nesta seção, os resultados e a discussão do trabalho serão apresentados em
conformidade com a correta interpretação dos dados, articulada com a base teórica. A
formatação da página, dos parágrafos, da fonte são as mesmas descritas na seção anterior. A
discussão dos resultados deve estar baseada e comparada com a literatura utilizada no trabalho
de pesquisa, indicando sua relevância, vantagens e possíveis limitações. Lembrando que
títulos e subtítulos devem estar em letra maiúscula; fonte: Times New Roman, tamanho 12;
em negrito.
Abertura de Parágrafo: 1,5 cm; Texto (Times New Roman - tamanho 12 Espaçamento simples).
Citações com até 3 linhas, devem vir no corpo do texto, entre aspas, seguidas pela
referência, no sistema autor, data, página, entre parênteses (SAVIANI, 2009, p. 38) ou no
início da citação: Segundo Saviani (2009, p.38).
Citações longas – com mais de 3 linhas. (Recuo de 4,0 cm da margem
esquerda, fonte Times New Roman – Tamanho 10 - Espaçamento
simples). Citações longas – com mais de 3 linhas (recuo de 4,0 cm da
margem esquerda, fonte Times New Roman – tamanho 10 Espaçamento simples) Citações longas – com mais de 3 linhas (recuo
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de 4,0 cm da margem esquerda, fonte Times New Roman – tamanho
10).

(Um espaço antes do subtítulo – exclua essa nota ao inserir seu texto).
3.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Devem ser elaboradas com o verbo no presente do indicativo, em frases curtas, sem
comentários adicionais, e com base nos objetivos e resultados do Resumo Expandido. Não
deve exceder 300 (trezentas) palavras, usar a fonte Times New Roman, em corpo 12,
justificado, com espaçamento de 1,0 entre as linhas.
(Um espaço antes do subtítulo – exclua essa nota ao inserir seu texto).
REFERÊNCIAS
Devem ser apresentados em ordem alfabética pelo sobrenome do autor, em espaço
simples, alinhadas apenas à esquerda, separadas por uma linha de espaço 1,0 seguindo as
normas da ABNT NBR 6023/2002. Use o espaço abaixo para referências apenas citadas no
artigo, conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
SOBRENOME, Nome. Título do livro: subtítulo (se houver). Edição. Local: Editora, ano.
SOBRENOME, Nome (Org.). Título do livro: subtítulo (se houver). Edição. Local: Editora,
ano.
SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Título da revista, cidade, editora, volume, número do
fascículo, páginas (inicial e final do artigo), mês e ano.
SOBRENOME, Nome. Título do texto. Disponível em: endereço do site. Acesso em: dia, mês
e ano.
ENTIDADE. Título da publicação. Edição. Local: Editora, ano.

