EDITAL, NORMAS E AUTORIZAÇÃO PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS PARA O
I CONCURSO DE ARTIGOS JURÍDICOS DA FACULDADE MADRE THAIS
Este edital apresenta as normas para submissão de trabalhos a participarem do I Concurso de
Artigos Jurídicos da Faculdade Madre Thais, referente a ser realizado nos dias 29 a 31 de maio
de 2019, em Ilheus, no Auditório Cid Gesteira, situado no Edifício Gabriela Center.
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º - O Colegiado do Curso de Direito da Faculdade Madre Thais serve-se da presente
chamada de artigos para o I CONCURSO DE ARTIGOS JURÍDICOS DA FACULDADE
MADRE THAIS.
Art. 2º - Serão admitidos apenas artigos científicos regulares e inéditos.
§ 1º. Serão admitidos apenas artigos inerentes ao tema: ACESSO À JUSTIÇA: Meios
consensuais de solução de conflitos, da VII SEMANA JURIDICA DA FACULDADE MADRE
THAIS
§ 2º. Serão rejeitados trabalhos com resultados já publicados:
I – Em trabalho de conclusão de curso técnico, tecnólogo, graduação, pós-graduação, MBA, ou
em dissertação ou tese;
II – Em revistas ou periódicos físicos ou eletrônicos;
III – Em anais ou suplementos de congressos, simpósios, encontros, semana acadêmica, jornada
ou qualquer outro concurso de artigos.
DAS INSCRIÇÕES
Art. 3º - Serão admitidos trabalhos protocolados na recepção do Anexo 2 da Faculdade Madre
Thais, situado a Avenida Itabuna, nº 1.491, no período de 24 de abril a 24 de maio de 2019.
§ 1º. Somente se admitirá o depósito do artigo pela própria pessoa autora, que preencherá
formulário de inscrição identificando seus dados pessoais e título do artigo.
§ 2º. O depósito do artigo será em três vias impressas, sem identificação de autoria em seu
texto, mediante contra recebido com código de identificação.
§ 3º. Será admitido o depósito de apenas um artigo por pessoa autora.

§ 4º. Admite-se a coautoria do artigo apenas com profissional de docência no ensino superior,
informado no formulário de inscrição.
§ 5º. Após o depósito do artigo é vedada a retificação de qualquer informação de inscrição ou
conteúdo do artigo.
Art. 4º - O ato de inscrição autoriza a publicação do artigo nos anais da VII SEMANA
JURIDICA DA FACULDADE MADRE THAIS, e também em publicação futura desta
instituição ou de terceiros em que seja submetido.
Art. 5º - O artigo deverá seguir as seguintes regras de formatação:
I – Mínimo de 10 e máximo de 12 laudas, numeração no canto inferior esquerdo, em formato
A4, com margem superior e esquerda de 03 cm, margem inferior e direita de 02 cm;
II- Idioma admitido é apenas o português;
III- Fonte times new roman ou Arial, tamanho 12;
IV – Parágrafo com alinhamento justificado, recuo inicial de 1,0 centímetro e espaçamento
entre linhas de 1,5;
V - Título em letras maiúsculas, centralizado e em negrito;
VI - Resumo com espaçamento entre linhas simples, sem parágrafo ou citações e referências,
com mínimo de 200 e máximo de 250 palavras, descrevendo o objetivo do trabalho,
procedimento metodológico, resultados e conclusões;
VII – Palavras-chave em total de cinco;
VIII – Elementos textuais organizados em Introdução, desenvolvimento, conclusão e
referências bibliográficas;
IX – Citações diretas com limite de cinco linhas, entres aspas, com recuo de todo o parágrafo
em 4,0 centímetros;
X – Notas referenciais e explicativas em rodapé, com espaçamento simples e fonte times new
roman, tamanho 10;
XI – Vedado o uso de sistema AUTOR- DATA, sob pena de desclassificação;

XII – Vedado o uso de figuras ou tabelas

DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS TRABALHOS
Art. 6º - Os artigos serão avaliados por banca de profissionais de docência no ensino superior,
seguindo barema único a ser preenchido por cada avaliador individualmente, pontuando os
trabalhos de nota 0 a nota 10.
Art. 7º A banca avaliadora é competente para reprovar o artigo que descumpra os itens
constantes dos artigos 2º a 5º do presente edital.
Art. 8º - Os artigos serão classificados em ordem decrescente conforme a média da pontuação
emitida pelos três avaliadores, sendo o resultado da seleção realizado até o dia 31 de maio de
2019.
Art. 9º - Em caso de empate quanto a 1ª colocação, o desempate será decidido pela banca
avaliadora, através de apresentação oral dos artigos para a banca avaliadora, seguindo a ordem
de sorteio de código de inscrição, com duração máxima de 20 minutos, em Ilhéus, no Auditório
Cid Gesteira, situado no Edifício Gabriela Center.
Art. 10 – As decisões da banca avaliadora são irrecorríveis e serão publicadas no mural do
Anexo 2 da Faculdade Madre Thais, situado a Avenida Itabuna, nº 1.491 para conhecimento
público após a prolação.
Art. 11 – A pessoa autora primeira colocada, do artigo vencedor, será premiada com um Kit
Jurídico de livros.

DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 13 - Os artigos inscritos poderão constar em publicação de impresso da Faculdade Madre
Thais ou encaminhados para publicação em impresso especializado.
Parágrafo Único: A pessoa autora e coautora de artigo publicado diretamente em impresso da
Faculdade Madre Thais receberá certificado de publicação.
Art. 14 - O conteúdo dos trabalhos é de inteira responsabilidade de seus autores.

Art. 15 - Os casos omissos serão apreciados e julgados pela banca avaliadora quanto a
pontuação e classificação dos artigos e nos demais casos pela Coordenação do Colegiado de
Direito da Faculdade Madre Thais, de acordo com os princípios gerais do direito e legislação
aplicável.

Ilhéus, 17 de abril de 2019

I CONCURSO DE ARTIGOS JURÍDICOS DA FACULDADE MADRE THAIS
FICHA DE INSCRIÇAO Codigo:_______________
AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE TRABALHO

Pessoa Autora: _____________________________________________________________
Endereço completo:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
CPF: _________________________________________
E-mail: ________________________________________
Telefone: ______________________________________
Pessoa Coautora: __________________________________________________________
Endereço completo:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
CPF: _________________________________________
E-mail: ________________________________________
Telefone: ______________________________________
Declaro
para
os
devidos
fins
que
o
texto
intitulado
___________________________________________________________________________
é de minha autoria e que todos os esforços foram feitos para que as fontes utilizadas no mesmo
fossem explicitadas no próprio corpo do texto e nas referências.
Estou ciente de que todas as informações apresentadas no trabalho são de exclusiva
responsabilidade dos autores.
O presente trabalho é inédito.
Por meio desta declaração autorizo a divulgação do texto, por mídia impressa, eletrônica ou
outra qualquer, ao Empório do Direito, sem custo algum.
Sem mais para o momento,
Ilhéus, Bahia, _____ de ______________ de 2019

______________________
Autor

_____________________
Coautor

