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EDITAL – CHAMADAS DE TRABALHOS 

A II Jornada em História do Direito é organizada pelo Grupo de Pesquisa em História 
Constitucional e Direitos Sociais que, desde 2016, tem por objetivo compartilhar pesquisas na área 
da história do direito constitucional. A temática deste evento é fruto dos trabalhos desenvolvidos no 
âmbito do projeto de extensão Memória, verdade e justiça: os desafios da efetivação democrática 
em contextos de transição, vinculado ao curso de Direito da UFERSA.  

As inscrições para o evento serão realizadas diretamente na página de Eventos da UFERSA: 
https://sigaa.ufersa.edu.br/sigaa/public/extensao/loginCursosEventosExtensao.jsf 

A submissão de trabalhos ocorrerá em dois momentos distintos. Para submeter um trabalho, 
o autor deverá encaminhar um resumo simples, de até 200 palavras. Os trabalhos aprovados e 
apresentados na II Jornada poderão ser publicados em anais do evento se observado o cronograma e 
as regras próprias do item 3.  

1. CRONOGRAMA 
 
Inscrições no evento: 06/10/2017 a 05/12/2017 
Submissão de resumos simples: 06/10/2017 a 27/11/2017 
Publicação dos resumos aceitos: 01/12/2017 
Evento: 06/12/2017 
Liberação dos certificados online: 20/12/2017 
Data limite para envio do resumo expandido: 30/01/2018 
 

2. REGRAS DE SUBMISSÃO RESUMO SIMPLES (ETAPA 1) 
 

1. Para a submissão de trabalhos, a inscrição no evento é obrigatória. 

2. Os trabalhos devem estar vinculados ao desenvolvimento de pesquisa, indicando o grupo 

temático (GT 1 - História do Direito ou GT2 - Justiça de Transição) a que está sendo 

submetido, obrigatoriamente. 

3. Todos os trabalhos apresentados no evento deverão ter um autor e, no máximo, dois 

coautores. 

4. Cada participante poderá submeter até 02 (dois) trabalhos como autor ou coautor, desde que 

em grupos temáticos diferentes. Caso dois trabalhos do mesmo autor sejam enviados para 

um único GT, o autor deverá optar por um dos trabalhos. O participante que exceder o limite 

de trabalhos submetidos (máximo de dois, em GT’s diferentes), como referência, a 

Comissão Científica considerará apenas os dois primeiros trabalhos submetidos. 

5. Os resumos simples, com o máximo de 200 palavras, deverão observar as normas da ABNT, 

estar adequados às seguintes diretrizes: título em caixa alta, negrito, centralizado; nome(s) 
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do(s) autor(es) e filiação institucional alinhado à direita; seguido de resumo em letra Times 

New Roman, justificado, tamanho 12, espaçamento simples. O resumo deve ser revisado 

dentro do padrão da norma culta, pois não haverá hipótese de substituição dos trabalhos já 

enviados.  

6. Os resumos simples deverão ser submetidos no e-mail historiadodireitoufersa@gmail.com 

dentro do prazo estipulado por este edital. No assunto do e-mail deverá ser indicado: Nome 

do autor e o GT a qual se destina. 

7. A avaliação será feita pelos pares integrantes do Comitê Científico do Evento, sem 

identificação dos autores (avaliação cega). 

8. Recomendamos que os autores não deixem o envio de seus trabalhos para o último dia. A 

organização do evento não se responsabilizará por possíveis falhas de tecnologia. 

9. Os resultados dos resumos aprovados serão divulgados no site do evento na data prevista no 

cronograma. Qualquer alteração será publicada no site do evento. 

10. Os e-mails de aceitação serão enviados exclusivamente ao autor do trabalho, após a 

divulgação online, cabendo a esse comunicar aos coautores a aprovação. 

11. Para as comunicações orais o evento disponibilizará apenas os aparelhos de datashow, sendo 

responsabilidade dos autores quaisquer outros materiais. 

 

3. NORMAS PARA SUBMISSÃO DOS RESUMOS EXPANDIDOS (ETAPA 2) 

 

1. Os resumos expandidos se destinam aos autores que apresentaram os trabalhos na II Jornada 

em História do Direito e deverão ser enviados de acordo com o cronograma do 

evento através do e-mail historiadodireitoufersa@gmail.com 

2. Os textos devem ser organizados em: Título, Autores, Palavras-chave, Introdução, Objeto e 

Metodologia, Resultados e Discussão e Referências. 

3. O resumo expandido deverá ser escrito em Língua Portuguesa, em folha A4 e posição 

vertical. Ainda terá que ocupar, no mínimo, três e, no máximo, cinco laudas, incluindo 

Texto, Tabelas e/ou Figuras e Referências. 
4. A fonte a ser utilizada é a “Times New Roman”; corpo 12; alinhamento justificado; sem 

separação de sílabas; entrelinhas com espaçamento 1,5 cm; parágrafo de 1,5 cm; margem 

superior e esquerda: 3 cm, inferior e direita: 2 cm. 
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5. As citações (NBR 10520/2002) e as referências (NBR 6023/2002) devem obedecer às regras 

da ABNT. 

6. O sistema de chamada das referências das citações diretas ou indiretas pode ser autor/data 

ou número (NBR 10520/2002), sendo as notas de rodapé somente explicativas (NBR 

6022/2003). 

7. O nome completo do(s) autor(es) no seguinte formato “Prenome Sobrenome” e 

Instituição de Ensino a que se vincula. 

8. O evento não se responsabiliza pela a revisão ortográfica e gramatical dos trabalhos, sendo 

essa responsabilidade dos autores dos trabalhos. 

 

Para maiores esclarecimentos, dúvidas ou sugestões, envie-nos e-mail 

historiadodireitoufersa@gmail.com.  

Comissão Científica da II Jornada em História do Direito 

 

 


