
 

 
EDITAL DE MOSTRA DE PESQUISA DA XXII SEMANA JURÍDICA 

22, 23, 24 e 25 de outubro de 2018 
 
 

A XXII SEMANA JURÍDICA, que acontecerá entre os dias 22 e 25 de outubro de 
2018, contará com uma Mostra de Pesquisa na tarde do dia 25 de outubro de 2018. O 
objetivo dessa Mostra de Pesquisa é valorizar e incentivar a pesquisa acadêmica e 
proporcionar um espaço de debate e interação entre os pesquisadores. 

 

 
  
1. DA XXII SEMANA JURÍDICA  

A XXII SEMANA JURÍDICA, evento organizado pelo Centro Acadêmico XI de 
Fevereiro (CAXIF), será realizado no Centro de Ciências Jurídicas, localizado no 
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, da Universidade Federal de 
Santa Catarina, em Florianópolis, tendo como seu Coordenador Científico o Prof. 
Cláudio Ladeira de Oliveira. 
 

 
  
2. DA PARTICIPAÇÃO NA MOSTRA DE PESQUISA  
2.1. O envio de trabalhos para a Mostra de Pesquisa da XXII SEMANA JURÍDICA é 
aberto aos alunos de graduação e pós-graduação em Direito, bem como aos demais 
profissionais e pesquisadores da área jurídica. 
 

 
2.2. Para participar da Mostra de Pesquisa, os interessados devem enviar um resumo 
de seu trabalho para o endereço mostradepesquisasemjur2018@gmail.com até às 
23h59min do dia 7 de outubro de 2018.  
 
 
3. DA SUBMISSÃO DE RESUMOS NA MOSTRA DE PESQUISA  
3.1. O corpo do e-mail deverá conter os seguintes dados:  
I – Nome completo do(s) autor(es);  
II – CPF do(s) autor(es);  
III – Endereço eletrônico para contato de todos os autores;  
IV – Telefones para contato;  
V – Título do trabalho;  
VI – Instituição de procedência do(s) autor(es), ou, em caso de bacharel, sua profissão. 
 

 



3.2. O assunto do e-mail deverá ser: Resumo - Mostra de Pesquisa – “Título do 
Trabalho”.  

3.3. Os trabalhos enviados deverão abordar alguma área do Direito.  

3.4. Cada autor ou coautor poderá submeter apenas um resumo.  

3.5 O resumo deve conter indicação do problema; dos objetivos do trabalho; da 
metodologia utilizada e uma conclusão que responda adequadamente à 
problematização apresentada.  

 
3.6. Os resumos enviados deverão respeitar as seguintes orientações:  
a) Estar em formato “.doc”, compatível com Microsoft Word 97/2000/XP/2003; 

b) Margens da página superior e esquerda iguais a 3cm, e inferior e direita iguais a 2cm;  

c) Texto em fonte Times New Roman, Tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5 
linha e espaçamento abaixo do parágrafo igual a 06 pt, inclusive nos títulos, com 
exceção das notas de rodapé, que deverão estar escritas em fonte Times New Roman 
tamanho 10, com espaçamento simples entre linhas, e sem espaçamento acima ou 
abaixo do parágrafo;  

d) Título centralizado e em caixa alta;  

e) Nome completo do(s) autor(es) abaixo do título, observado o espaço de 01 (uma) 
linha entre o título e o nome dos autores, alinhado à direita, em itálico, sendo que, nos 
casos de coautoria, os nomes dos autores deverão estar escritos em linhas diferentes;  

f) Titulação do(s) autor(es) feita em nota de rodapé, juntamente com indicação da 
instituição de fomento à pesquisa, caso presente, além da indicação do e-mail do autor 
e link para currículo em plataforma Lattes, caso possua;  

g) Palavras-chave escritas imediatamente abaixo dos nomes dos autores, respeitado o 
espaço de 01 (uma) linha entre os dois elementos, em letras minúsculas (com exceção 
de nomes próprios) e sem qualquer formatação (negrito, itálico, sublinhado), no número 
máximo de 5 (cinco), separadas por ponto-vírgula;  

 
h) Texto do resumo com limite mínimo de 500 (quinhentas) palavras e limite máximo de 
1000 (mil) e recuo de primeira linha igual a 1,5cm, justificado, sem a inserção de 
qualquer linha em branco entre os parágrafos, devendo o texto vir imediatamente abaixo 
das palavras-chave, respeitado o espaço de 01 (uma) linha entre o texto e as palavras-
chave.  
 
3.7. Os autores, ao submeterem seus resumos à Mostra de Pesquisa da XXII Semana 
Jurídica, cedem automaticamente os direitos autorais em caráter irrevogável e gratuito 
ao CAXIF, que poderá divulgá-lo, desde que com menção aos respectivos autores, de 
forma gratuita em qualquer tipo de mídia, não consistindo em qualquer remuneração 
aos mesmos.  
 
 
4. DA SELEÇÃO DE RESUMOS APROVADOS PARA A MOSTRA DE PESQUISA 
4.1. Os resumos selecionados para apresentação serão divulgados até o dia 16 de 
outubro de 2018, através do Fórum da Graduação em Direito da Universidade Federal 
de Santa Catarina e serão comunicados aos autores através do e-mail fornecido.  
 



4.2. A seleção do trabalho a ser apresentado efetiva a inscrição do(s) autor(es) no 
evento.  

4.3. Serão aprovados para apresentação os resumos que alcançarem média 7,0 (sete) 
resultante das notas atribuídas em avaliação. 
 
 
5. DA AVALIAÇÃO  
5.1. A avaliação dos resumos e das apresentações ficará a cargo de uma banca 
julgadora composta por professores, mestrandos e doutorandos do curso de Direito da 
UFSC.  

5.2. As avaliações são realizadas através do método double blind review, que possibilita 
a análise inominada dos artigos, garantindo a imparcialidade da avaliação. O método 
ainda exige o exame do artigo por no mínimo dois avaliadores, o que garante a 
diminuição da subjetividade e de preferências ideológicas. 

5.3. As notas serão classificadas por critérios atendidos de 0 (zero) a 10 (dez). Os 
avaliadores analisarão os artigos com base nos itens abaixo: 
  
a) O título do resumo corresponde ao conteúdo desenvolvido? 
b) O resumo e as palavras-chave indicam os objetivos do trabalho científico e a 
metodologia da pesquisa? 
c) O referencial teórico pesquisado está adequado para a resposta ao problema da 
pesquisa? 
d) As referências são atuais e abarcam a literatura relevante sobre o tema? 
e) O resumo apresenta o problema, temas centrais, objetivos, justificativa e métodos da 
pesquisa? 
f) A metodologia proposta mostra-se adequada para buscar resposta da problemática 
enfrentada pela pesquisa? 
g) A conclusão apresenta resposta ao problema da pesquisa? 
h) A conclusão é adequada aos objetivos indicados? 
i) A pesquisa realizada possui complexidade e profundidade compatível com o caráter 
científico de um trabalho acadêmico? 
j) A estrutura e a linguagem do resumo são claras e aptas para o alcance dos objetivos 
da pesquisa? 
 
5.4. A avaliação dos resumos estará sujeita aos cumprimentos dos requisitos formais e 
metodológicos, não cabendo recursos à banca julgadora. 
 
 
 
6. DA APRESENTAÇÃO  
6.1. A Mostra de Pesquisa acontecerá no dia 25 de outubro de 2018, a partir das 14 
horas, no Auditório do Centro de Ciências Jurídicas da UFSC, integrando a 
programação da XIIX SEMANA JURÍDICA.  

6.2. Os autores devem chegar com 30 minutos de antecedência.  

6.3. O formato da exposição será o de apresentação oral. Os autores terão suporte 
tecnológico para apresentações em projetor, necessitando portar seu próprio 
equipamento com entrada para cabo VGA.  



6.4. A duração das apresentações será de até 15 minutos por trabalho, havendo espaço 
para debates ou questionamentos na sequência.  

6.5. Em caso de coautoria, a presença de apenas um dos autores será suficiente para 
a apresentação, no entanto, somente os autores que efetivamente apresentarem o 
trabalho terão direito ao certificado de apresentação.  
 
6.6. A apresentação do trabalho dá direito ao certificado de apresentação de trabalho e 
ao envio do artigo completo para publicação em forma de artigo científico nos Anais do 
Evento, que será regulamentado por edital específico e critérios de avaliação próprios, 
a ser encaminhado exclusivamente para os autores que tiverem seus resumos 
selecionados e apresentados na Mostra de Pesquisa. 

 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
7.1. Possíveis alterações nesse edital serão comunicadas através do Fórum da 
Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina e também por e-mail 
aos autores que enviaram seus trabalhos antes da alteração.  

7.2. As questões não previstas nesse edital serão resolvidas pela comissão 
organizadora e questionamentos adicionais deverão ser enviados para o e-mail 
mostradepesquisasemjur2018@gmail.com. 
  

Florianópolis, 21 de setembro de 2018 
Centro Acadêmico XI de Fevereiro 
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