
 
 

CHAMADA PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

 

AS REFORMAS PROCESSUAIS NA AMÉRICA LATINA E O 

DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CIVIL: UM 

CONFRONTO COM A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA 

  

 

O Departamento de Direito Privado e de Processo Civil e o Programa de Pós-

Graduação em Direito da  Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo (FDRP-USP) tornam pública a presente Chamada e convocam os interessados e 

interessadas para a submissão de resumos para apresentação no Seminário “As reformas 

processuais na América Latina e o desenvolvimento do sistema de justiça civil: um 

confronto com a experiência brasileira”, a ser realizado entre os dias 01 e 02 de agosto de 

2019, na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto – USP. 

 

1. DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE RESUMOS PARA APRESENTAÇÃO NO 

EVENTO 

1.1. As inscrições para apresentação de trabalhos poderão ser feitas por meio da submissão de 

resumos até a data estabelecida nesta chamada, e como ouvinte até a data do evento, 

respeitando-se, no que se refere ao espaço de realização do evento, a sua capacidade máxima. 

1.2. As inscrições serão gratuitas e deverão ser feitas exclusivamente por meio eletrônico, 

conforme regras do tópico 1.4 desta Chamada.  

1.3. Haverá emissão de certificados. 

1.4. A avaliação dos trabalhos ocorrerá em duas fases: 

1ª Fase – Da submissão dos resumos  

De 03 de julho a 28 de julho de 2019 



 
 

a) Poderão submeter resumos pesquisadores doutores, doutorandos, mestres, mestrandos, 

especialistas, graduados e graduandos. 

b) Admitem-se até dois coautores por resumo. 

c) Os resumos deverão ser apresentados dentro da temática de Direito Processual Civil, 

contendo, caso haja pertinência com o objeto de estudo, eventuais repercussões do 

tema no âmbito da América Latina, referentes a pesquisas em andamento ou 

concluídas. 

d) Os autores e autoras interessados em apresentar seus trabalhos deverão submeter 

resumo de até uma página, contendo: I) título; II) palavras-chave; III) corpo do texto 

(autores e qualificação, introdução, desenvolvimento e conclusão); IV) referências 

bibliográficas. 

e) Os arquivos deverão ser enviados no formato MS- Word (.doc ou .docx), para o e-mail 

camilo@usp.br. A identificação e qualificação dos autores (contendo os respectivos 

títulos) deverão constar no corpo do texto. 

f) Serão aprovados, dentre todos os trabalhos enviados, 8 (oito) resumos para serem 

apresentados na ocasião do evento. 

g) O resultado da seleção será divulgado no dia 30/07/2019, na página da FDRP/USP 

(www.direitorp.usp.br). 

 

2ª fase – Apresentação e avaliação dos trabalhos: 

Dia 1: 01/08/2019  Horário: 16:15h até 18:00h     

Dia 2: 02/08/2019   Horário: 9h até 10:30h  

Local: Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP – FDRP/USP 

 

a) Os resumos aprovados deverão ser apresentados por ao menos um de seus autores na 

ocasião do evento. A falta da apresentação do trabalho impedirá a emissão de 

certificados. 

b) As apresentações serão avaliadas pelos Docentes que presidirão as sessões de trabalho. 

c) As apresentações terão duração máxima de 15 (quinze) minutos.  

 

2. DO COMPROMISSO E DA RESPONSABILIDADE  

2.1. O autor responsável pela inscrição no evento, no ato da inscrição, autoriza, sem encargos 

http://www.direitorp.usp.br/


 
 

de qualquer natureza:  

a) O registro do trabalho em quaisquer publicações originadas do Seminário 

(programação, cartazes, dentre outras);  

b) A divulgação de suas imagens fotográficas e de seu nome em outras divulgações, 

publicações, impressos, com ou sem fins lucrativos, nos limites ora estabelecidos.  

2.2. A correção ortográfica dos trabalhos é de responsabilidade dos autores. A comissão de 

organização do evento não se responsabiliza pela correção dos trabalhos publicados.  

2.3. O inscrito é responsável pela veracidade e autenticidade do texto e pela correção das 

informações referentes à identificação dos autores do trabalho.  

2.4. Eventuais dúvidas acerca deste edital e/ou casos omissos deverão ser enviados para o e-

mail camilo@usp.br. 

 

Ribeirão Preto - SP, 03 de julho de 2019. 

 

 

APOIO INSTITUCIONAL/FOMENTO 

Departamento de Direito Privado e de Processo Civil da FDRP/USP 

Programa de Pós-Graduação em Direito da FDRP/USP 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ANEXO I 

REGRAS DE FORMATAÇÃO DOS RESUMOS PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS: os resumos deverão ser apresentados no formato (.doc) ou (.docx) 

com extensão de 01 (uma) página. Folha A4. Fonte: Times New Roman. Corpo: letra 12. 

Alinhamento: justificado, com espaçamento entre linhas 1,5. Margem superior e esquerda: 03 

cm, margem inferior e direita: 02 cm. Numeração de páginas no canto superior direito.  

 

CORPO DO TEXTO: O corpo do texto deverá apresentar a seguinte estrutura: 

● Título do trabalho em língua portuguesa (centralizado, letras maiúsculas, destacado 

em negrito, tamanho 12); 

● Palavras-chave em língua portuguesa (letras minúsculas, separadas entre si por um 

ponto e com o mínimo de três e máximo de seis palavras, na mesma forma); 

● Corpo do Texto; 

● Referências (nos termos da ABNT e das especificações do edital). 

 

CITAÇÕES: as citações diretas com menos de três linhas deverão ser apresentadas no próprio 

corpo do texto, sem itálico, entre aspas, seguido de indicação da fonte, no sistema autor-data. 

Citações diretas com mais de três linhas deverão vir em parágrafo separado, fonte 11, sem 

itálico e sem aspas, com recuo de 4cm da margem esquerda. As citações deverão ser 

referenciadas segundo o sistema AUTOR-DATA. Somente na lista de referências, ao final do 

texto, é que deverá constar a indicação bibliográfica completa.  

 

REFERÊNCIAS: a lista de referências deverão ser elaboradas de acordo com as normas de 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR14724:2011) e apresentadas ao final do 

texto. 

Regras gerais de formatação das referências: 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

ANEXO II 

 

CALENDÁRIO DO EVENTO 

 

Período de inscrições sem apresentação de 

trabalho 

até 01/08/2019 

Prazo para envio dos resumos  até 28/07/2019 

Divulgação dos resultados 30/07/2019 

Evento  01 e 02/08/2019 

Apresentação dos trabalhos  01 e 02/08/2019 

 


