EDITAL DE CHAMADA DE TRABALHOS ACADÊMICOS
Torna-se pública pelo presente Edital a chamada para submissão de artigos ao II FÓRUM
SOBRE INOVAÇÃO NO DIREITO PÚBLICO, a se realizar nos dias 23 e 24 de
outubro de 2019, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ.
1 – OBJETIVOS DO EVENTO
1.1. Este evento objetiva apresentar diversos aspectos sobre inovação no Direito Público,
com foco, nesta segunda edição, em temas relacionados a Direito Administrativo e
correlatos. O objetivo final é fomentar pesquisas existentes e despertar novas pautas de
debate. O programa do evento compreende conferências, debates e sessões de
apresentações de trabalhos de pós-graduação e graduação.
2 – CALENDÁRIO
2.1. São relevantes as datas abaixo indicadas:
Período de submissão de resumos expandidos

22 de junho a 31 de agosto

Divulgação dos resumos aprovados, do dia e do horário
das apresentações

14 de setembro

Divulgação dos anais de resumos

12 de outubro

Período de realização do Evento

23 e 24 de outubro

Data final para submissão do artigo completo

01º de dezembro

Divulgação dos artigos selecionados para publicação

21 de dezembro

3 – INSCRIÇÃO
3.1. As inscrições para apresentação de trabalhos científicos serão realizadas por meio de
envio do resumo para o e-mail foruminovacaodp@gmail.com, sob a forma de resumo(s)
expandido(s) de artigo(s), no prazo indicado no item 2.1 do Edital.
3.2. Não há taxa de inscrição. O evento será gratuito e as inscrições para o evento devem
ser realizadas pelo website https://www.even3.com.br/fidp.

4 – SUBMISSÃO DE RESUMOS EXPANDIDOS E ARTIGOS FINAIS
4.1. Poderão ser submetidos até 2 (dois) resumos expandidos por autor/coautor.
4.2. Os trabalhos devem ter no máximo 3 (três) autores, dentre pós-graduandos e pósgraduados stricto sensu e lato sensu em Direito ou áreas afins, devendo guardar
pertinência temática com os grupos de trabalho indicados no item 4.3 do presente Edital.
4.2.1. É permitida a participação de graduandos e graduados, desde que em coautoria com
mestrandos, mestres, doutorandos e doutores em Direito ou áreas afins.
4.3 Os trabalhos científicos deverão estar adequados a pelo menos um dos Grupos de
Trabalho listados a seguir:
1. GT Nova Lei de Licitações e Perspectivas inovadoras de contratos públicos
2. GT Liberdade Econômica
3. GT Nova Lei das Agências Reguladoras
4. GT Novas Tecnologias e a Administração Pública
5. GT Temas Diversos em Direito Administrativo
4.4 Os resumos expandidos deverão conter os seguintes elementos: a) título; b) eixo
temático escolhido; c) delimitação do problema da pesquisa; d) justificativa; e) objetivos;
f) metodologia; g) síntese das propostas e/ou dos resultados obtidos. O texto do resumo
não deve vir segmentado em itens, e tão somente assim organizado.
4.5. Os resumos expandidos deverão estar ajustados aos seguintes critérios formais: de 2
a 3 páginas, em extensão .doc ou .docx, com margens superior e esquerda de 3cm e
inferior e direita de 2 cm, fonte Times New Roman tamanho 12, espaçamento de
parágrafo 1,5, com citações conforme as regras da ABNT.

4.6. A posterior submissão de artigos deverá ser realizada por meio do e-mail
foruminovacaodp@gmail.com e conterá: a) nome completo do(s) autor(es); b) titulação;
c) instituição de origem; d) instituição financiadora da pesquisa (se houver); e) endereço
eletrônico do(s) autor(es); f) link do lattes de cada autor/co-autor.
4.7. Os artigos completos, a serem elaborados até a data limite prevista no item 2.1,
deverão seguir os seguintes critérios formais: entre 12 a 20 páginas, em extensão .doc ou
.docx, com margens superior e esquerda de 3cm e inferior e direita de 2 cm, fonte Times
New Roman tamanho 12, espaçamento de parágrafo 1,5, com citações conforme as regras
da ABNT.

5 – SELEÇÃO DE TRABALHOS
5.1 Todos os resumos serão avaliados por blind review de professores e/ou pesquisadores
indicados pela organização do Evento, os quais adotarão os seguintes parâmetros para
julgamento: i. adequação às regras de submissão referidas no item 4.4 e 4.5; ii. clareza e
uso correto da língua portuguesa; iii. pertinência e relevância temáticas; iv. contribuição
científica.
5.2 Todos os autores receberão resposta sobre a avaliação dos resumos submetidos, no
prazo definido no item 2.1.
5.3 Não haverá recurso das decisões sobre aprovação ou não dos resumos e trabalhos para
apresentação. A Comissão Julgadora resolverá os casos omissos e reserva-se o direito de
criar ou complementar as regras acima conforme os critérios mais adequados para
promover os melhores resultados científicos do evento.
6 – APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
6.1 Os resumos expandidos selecionados deverão ser apresentados oralmente por seu(s)
respectivo(s) autor(es), no tempo máximo de 10 (dez) minutos, nos dias indicados na
página do evento, conforme referido no item 2.1.
6.2. Os autores somente receberão certificados caso realizem a apresentação no dia e
horário designado pelos organizadores do evento.
6.3. O evento não custeará o deslocamento ou quaisquer outros gastos dos
autores/coautores para apresentação dos resumos expandidos.

7 – PUBLICAÇÃO DE ANAIS E ORGANIZAÇÃO DE LIVRO
7.1. Será organizada a publicação de Anais de Resumos dos trabalhos apresentados, em
formato eletrônico e com o devido ISBN, em data a ser divulgada, após o recebimento
dos artigos completos apresentados na data prevista no item 2.1
7.2. Será organizado livro com os artigos finais referentes aos trabalhos apresentados, em
formato eletrônico e com o devido ISBN.

8 – DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. Dúvidas e omissões serão resolvidas pela Coordenação do evento, devendo ser
submetidas para o e-mail foruminovacaodp@gmail.com.

