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A FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO - FDRP/USP e o NÚCLEO 

DE ESTUDOS E PESQUISA DE CONCORRÊNCIA E INOVAÇÃO – NCI/PUC-

SP vem pelo presente convidar a comunidade acadêmica a submeter trabalhos científicos 

no formato de resumo para apresentação no 1° SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE 

CONCORRÊNCIA E INOVAÇÃO – FDRP/USP/PUC-SP, a ser realizado no dia 23 

de Agosto de 2018, no auditório da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto - 

FDRP/USP, em Ribeirão Preto. 

 

1. SOBRE O EVENTO: 

 

1.1. O Seminário consiste em atividade acadêmica composta de exibição de 

pôsteres e palestras, com a participação de professores, profissionais da área e 

acadêmicos de graduação e de pós-graduação. Serão exploradas questões relacionadas 

ao macrocosmo concorrência e inovação ao longo dos painéis temáticos durante o 

evento. Trata-se de evento aberto também a participantes externos, inclusive na 

apresentação de pôsteres. As linhas temáticas exploradas neste Seminário serão:  

 

a. Big Data; 

b. Neutralidade de rede; 

c. Privacidade e condutas unilaterais no ambiente digital; 

d. Aspectos legais do blockchain; 

e.    Inteligência artificial, algoritmos e o papel do direito; 

f.    Contratos associativos, Startups e inovação. 

 

1.2. Ao final do evento, haverá a premiação dos três melhores pôsteres considerados 

pelo Comitê Científico. 

 

1.3. Os pesquisadores que submeterem resumos poderão ser selecionados para a 

apresentação de pôster, hipótese em que eles ganharão até 10 horas de atividades de 

pesquisa, caso sejam acadêmicos de graduação ou pós-graduandos da Faculdade de 

Direito de Ribeirão Preto - FDRP/USP, ou certificado de participação em apresentação 

de pôster se forem pesquisadores externos.  

 

 

2. PRAZOS E ENVIO 

 

2.1. A comunicação será feita por meio do e-mail: 

concorrenciainovacao@gmail.com e site 

https://www.even3.com.br/concorrenciaeinovacao 

mailto:concorrenciainovacao@gmail.com


2.2. O envio e a aprovação de resumos seguirão quatro etapas: (i) envio de resumo; (ii) 

avaliação dos resumos; (iii) comunicação dos resumos selecionadas; e (iv) entrega no dia 

do evento do pôster impresso com 90 cm de largura e 120 cm de comprimento. Os autores 

dos resumos deverão comparecer no dia 23/08/2018. Os trabalhos serão expostos ao 

longo do dia e serão avaliados pelo comitê científico no período das 14h às 16h horas.  

 

3. PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 

 

3.1. Os autores encaminharão um resumo que será avaliado pela Comissão Cientifica 

deste seminário. Apenas os resumos aprovados serão convidados a expor durante o 

evento, caso o resumo necessite de algum ajuste, mas esteja, no geral, adequado, a 

Comissão Científica fará a correção e aproveitamento do trabalho, dentro de uma 

perspectiva de estímulo e inclusão. 

 

3.2. Os critérios considerados pela Comissão Científica serão: (i) adequação temática 

ao Seminário, (ii) relevância do tema, (iii) metodologia, (iv) estruturação e (v) redação 

científica  

 

3.3. Os autores dos resumos selecionados deverão confirmar para o e-mail do evento 

sua presença para apresentação do pôster impresso, de acordo com o cronograma a seguir: 

 

ETAPA PRAZO 

Envio do pôster já em formato resumo 01/08/2018 

Comunicação dos aprovados 08/08/2018 

Envio da confirmação de presença no 

evento 
15/08/2018 

Trazer o pôster impresso com 90 cm de 

largura e 120 cm de cumprimento e 

apresentar para a Comissão Científica  

23/08/2018  

 

 

4. DIRETRIZES PARA AUTORES APRESENTAREM PÔSTERS 

 

4.1. Regras gerais 

4.1.1. Os resumos apresentados serão enviados à Comissão Científica para avaliação 

dentro do prazo estabelecido no item 3.3. Envios posteriores serão desclassificados. 

4.1.2. Os pôsteres aprovados ficarão expostos durante o evento. 

4.1.3. Os expositores devem ficar à disposição para esclarecimentos das dúvidas do 

Comitê Científico e do público no dia 23/08/2018, das 14 às 16h30 horas.  

4.1.4. O envio do pôster em formato de resumo será feito até dia 01/08/2018.  

4.1.5. A lista de aprovados será divulgada no dia 08/08/2018 por e-mail.  

 

4.2.  Diretrizes 

4.3. O(s) autor(es) poderá(ão) submeter apenas um resumo para exposição e 

apresentação no evento, salvo na condição de orientador.  

4.4.  O resumo para apresentação do conteúdo do pôster deverá conter, no mínimo 

2.000 (duas mil) palavras e, no máximo, 4.500 (quatro mil e quinhentas) palavras.  

 

4.4.1.  O resumo deve ser dividido nas seguintes seções: 

 

a) Título do Trabalho; 

b) Nome(s) do(s) autor(es) e e-mail; 



c) Objetivo; 

d) Método(s); 

e) Resultado; 

f) Conclusões; 

g) Referências Bibliográficas.  

 

4.5. O resumo para apresentação do conteúdo do pôster dever ter o seguinte formato: 

4.5.1. Formatação em A4, com margens superior e inferior de 3,0 cm, bem como 

margens laterais de 2,5 cm.  

4.5.2. Fonte “Arial” em todo o texto: no tamanho 14 para o título e subtítulo e 12 para 

os títulos de seções e corpo do texto.  

4.5.3. Numeração sequencial de seções.  

4.5.4. Espaçamento simples.  

4.5.5. Início do parágrafo com afastamento de 1,25 cm.  

4.5.6. Título do trabalho, nome dos autores, qualificação e títulos de seção devem ser 

centralizados.  

4.5.7. Corpo do texto justificado.  

4.6.  O autor e o coautor, se houver, deverão ser identificados, abaixo do título e 

subtítulo: a) Nome completou ou nome de citação. b) Maior titulação obtida. c) Instituição 

acadêmica de vinculação principal.  

4.7.  Se houver figuras, tabelas e gráficos, devem ser numerados e estar no corpo do 

texto. Os títulos das figuras devem ser colocados abaixo da figura, centralizados em 

relação à figura, utilizando fonte menor, sem negrito ou itálico.  

4.8.  As citações indiretas devem ser realizadas no corpo do texto, por meio de sistema 

de chamada autor-data, sendo o uso de rodapé apenas para notas informativas.  

4.9. Na lista de referência devem ser incluídas apenas aquelas que foram referenciadas 

ao longo do texto por meio de chamada, bem como sua indicação deve ser feita com 

atenção às NBR 6023 e NBR 10520, da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT). 

4.9.1. O pôster apresentado deverá ser original e não pode ter sido publicado até a 

data do Congresso. 

4.9.2. Se for aceito, o pôster deve conter 90 cm de largura por 120 cm de comprimento.  

4.9.3. O resumo deve ser claro e conciso seguindo os requisitos do item 4.5.1. 

4.9.4. Aos autores de pôsteres selecionados para apresentação poderá ser conferido 

certificado de até 10 horas de pesquisa. 

 

4.10.  O presente regulamento entra em vigor na data da sua publicação 

4.11. Eventuais dúvidas sobre este edital de chamada de trabalhos deverão ser 

encaminhadas para o e-mail: concorrenciainovacao@gmail.com e site 

https://www.even3.com.br/concorrenciaeinovacao 
 

 

5. PREMIAÇÃO DOS MELHORES PÔSTERES 

 

5.1. A Comissão Científica divulgará os três melhores pôsteres, durante a cerimônia 

de encerramento, no dia 23/08/2018. 

 

5.2. Os 3 melhores pôsteres serão premiados com a emissão de certificado do 

resultado. O primeiro colocado receberá um prêmio especial do Instituto Brasileiro de 

Concorrência e Inovação (IBCI).  
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ORGANIZAÇÃO DO EVENTO:  

Profª Drª. Juliana Oliveira Domingues – FDRP/USP 

Prof. Dr. Eduardo Molan Gaban – NCI/PUC/SP 

IBCI – Instituto Brasileiro de Concorrência e Inovação  

 

COMITÊ CIENTÍFICO: 

 

Profª Drª. Juliana Oliveira Domingues – FDRP/USP 

Prof. Dr. Eduardo Molan Gaban – PUC/SP 

Prof. Dr. Juliano Souza de Albuquerque Maranhão - FD/USP 

Prof. Dr. Rogério Alessandre de Oliveira Castro – FDRP/USP 

Profª Draª Ana Frazão – UNB 

Prof. Assoc. Alessandro Hirata - FDRP/USP 

 

 

APOIO: 

IBCI – Instituto Brasileiro de Concorrência e Inovação 

MAYER BROWN LLP 

SAMPAIO FERRAZ ADVOGADOS  

SEPRAC/MF - Secretaria de Promoção da Competitividade e 

Advocacia da Concorrência do Ministério da Fazenda  

 

COMISSÃO ORGANIZADORA DO 1° SEMINÁRIO DE CONCORRÊNCIA E 

INOVAÇÃO – FDRP/USP/PUC-SP 


