
 

 

 

VI SEMANA JURÍDICA DA UESB: 30 ANOS DA CONSTITUIÇÃO 

09 a 13 de abril de 2017 

Vitória da Conquista – Bahia 

 

 

EDITAL DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

A COMISSÃO POLÍTICO-PEDAGÓGICA DA VI SEMANA JURÍDICA DA 

UESB, no uso de suas atribuições, torna público o presente edital às (aos) interessadas 

(os) em apresentar trabalhos científicos durante o evento, a realizar-se entre os dias 09 e 

13 de abril de 2018, na Universidade Federal da Bahia, campus de Vitória da Conquista-

BA. 

A VI Semana Jurídica da UESB tem como tema “30 ANOS DA CONSTITUIÇÃO: 

PODERÁ SER O CONSTITUCIONALISMO TRANSFORMADOR?”, 

considerando os 30 anos da Constituição de 1988 e o atual período de forte instabilidade 

econômica, política e social no Brasil, aliado a enorme insatisfação dos mais diferentes 

setores sociais com a condução e serviços do Estado, vivenciada num ambiente de 

hostilidade e polarização política sem precedentes. 

 

I - DAS INSCRIÇÕES E DOS TRABALHOS 

1.1 Serão aceitos somente trabalhos acadêmicos, individuais ou em coautoria (no 

máximo, dois coautores); 

1.1.1 Faz-se necessário que, no mínimo, um autor do trabalho esteja inscrito no 

evento, sendo vedada a apresentação de trabalho por pessoas não inscritas; 

1.2 Serão certificados apenas os trabalhos devidamente apresentados oralmente por, ao 

menos, um dos seus autores; 

1.3 Serão aceitos trabalhos de estudantes de graduação e de pós-graduação, de 

professores, e de autores de trabalhos de conclusão de curso, de dissertações de 

mestrado ou de teses de doutorado; 



 

 

1.4 A submissão de trabalhos se dará por envio de resumo expandido, respeitado o 

prazo fixado neste edital; 

1.5 Os trabalhos deverão ser enviados, até as 23h59min do dia 05 (cinco) de abril de 

2018, exclusivamente, para o seguinte endereço de e-mail: 

cadireito@uesb.edu.br; 

1.6 Os trabalhos enviados não deverão conter qualquer identificação dos autores em 

seu corpo de texto. A identificação de autores no arquivo resultará em 

desclassificação automática; 

1.7 As informações de autoria do texto deverão constar exclusivamente no corpo do e-

mail. O e-mail deverá constar no assunto: “Submissão de trabalho” e no corpo do 

e-mail: 

● Breve currículo dos autores (Nome completo, maior titulação, instituição de 

ensino e outras informações acadêmicas relevantes); 

● Contatos eletrônico e telefônico; 

1.8 Os trabalhos deverão manter sempre estreita ligação com a temática principal da VI 

Semana Jurídica; 

1.9 Cada pessoa poderá apresentar apenas um trabalho como autor e um trabalho como 

coautor; 

1.10 A Comissão Político-Pedagógica responderá confirmando o recebimento dos e-

mails submetidos à apreciação. 

 

II – DOS RESUMOS EXPANDIDOS 

2.1 Os resumos expandidos deverão ter, no máximo, 3 (três) páginas, incluindo 

referências; 

2.2 A formatação dos resumos deverá seguir as instruções gerais contidas nos itens a 

seguir. Orienta-se o download do arquivo “Modelo de resumo expandido”, em 

formato .doc, para edição (disponível aqui: https://goo.gl/LV1z2t);    

2.3 Os resumos deverão ser escritos em fonte Times New Roman, tamanho 12, 

alinhamento justificado, espaçamento interlinear 1,5 no corpo do texto, margens 

superior e esquerda 3 cm e margens inferior e direita 2 cm; 

2.4 Será adotado, para fins deste edital, o sistema de citação segundo o modelo “autor-

data” (AUTOR, data, página).  
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2.5 As citações diretas que excederem três linhas deverão ser destacadas do texto com 

recuo de 4 cm, sendo escritas em fonte Times New Roman, tamanho 11, 

espaçamento interlinear 1, sem aspas; 

2.6 Os resumos deverão conter, obrigatoriamente:  

 Título em português, tamanho 14, negritado.  

 Resumo com, no máximo, 200 palavras; 

 Entre 3 e 5 palavras-chave que identifiquem o conteúdo do artigo; 

 Referências bibliográficas ao final do texto. 

 

III - DA SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

3.1 Os artigos recebidos serão submetidos a avaliação pela Comissão Político-

Pedagógica da VI Semana Jurídica. Após o envio do arquivo não serão aceitas 

correções no arquivo de texto; 

3.2 A Comissão Político-Pedagógica apreciará os trabalhos de acordo com os seguintes 

critérios: relação com o tema proposto, uso adequado do vernáculo, originalidade 

do trabalho, adequação aos critérios técnicos deste edital, coerência textual, 

encadeamento cognoscível das ideias.  

3.3 Serão automaticamente descartados os artigos que não seguirem as regras 

estabelecidas por este edital, bem como aqueles em que se perceber a ocorrência de 

plágio. 

 

IV - DOS RESULTADOS 

4.1 Os trabalhos aceitos para apresentação durante a VI Semana Jurídica serão 

comunicados, via e-mail, às (aos) encontristas até o dia 06 (seis) de abril de 2018; 

 

V - DISPOSIÇÕES FINAIS  

5.1 As disposições deste edital poderão ser revogadas ou modificadas, a qualquer 

tempo, pela Comissão Político-Pedagógica, mediante comunicação por meio dos 

veículos disponíveis do evento e do CARM (e-mail, site e redes sociais); 

5.2 A Comissão Político-Pedagógica se reserva ao direito de limitar a quantidade de 

trabalhos aprovados; 



 

 

5.3 A Comissão Político-Pedagógica se reserva ao direito de modificar e/ou corrigir os 

textos enviados, comunicando à autoria dos artigos; 

5.4 Todos os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Político-Pedagógica, no 

pleno uso de suas funções e atribuições.  

 

 

Vitória da Conquista-BA, 27 de março de 2018. 

 

 

 

 

COMISSÃO POLÍTICO-PEDAGÓGICA 

VI SEMANA JURÍDICA DA UESB 

 

 


