
Simpósio de Pesquisa em Direito da FDRP 

Edital 

1. DO EVENTO 

1.1 A Comissão de Pesquisa e a Comissão de Pós-Graduação da FDRP abrem chamadas 

de trabalhos para apresentação no Simpósio de Pesquisa em Direito da FDRP.  

1.2. O evento tem como principal objetivo promover a divulgação da produção 

científica na área jurídica. 

1.3. O evento acontecerá no dia 23/05/2016 na FDRP, das 18h00 às 21h00 

1.4. O evento contará com 8 (oito) eixos temáticos, descritos abaixo, nos quais os 

alunos poderão inscrever seus trabalhos. Os ouvintes também poderão fazer suas 

inscrições indicando a mesa temática que participarão. As inscrições são gratuitas. 

1.5. As inscrições para ouvintes poderão ser realizadas até o dia anterior ao evento.  

1.6. O evento contará com os seguintes eixos temáticos: 

Mesa Temática 1: “Direito e Diversidade: leis migratórias e trabalho precário” / “Migrações 

Internacionais e Estado de Exceção” (Coordenadora: Profª Drª Cynthia Soares Carneiro) 

Mesa Temática 2: “Novos Desenvolvimentos da Vitimologia: criminologia, política criminal, 

dogmática e processo” (Coordenador: Prof. Dr. Eduardo Saad-Diniz) 

Mesa Temática 3: “Direito e Tecnologia da Informação” (Coordenadora: Profª Drª Cíntia Rosa 

Pereira de Lima) 

Mesa Temática 4: “Direito Civil e Biodireito (Coordenadora: Profª Drª Marta Rodrigues Maffeis 

Moreira) 

Mesa Temática 5: “Direito do Consumidor” (Coordenadora: Profª Drª Cíntia Rosa Pereira de 

Lima) 

Mesa Temática 6: “Administração Pública, Licitações e Corrupção” (Coordenador: Prof. Dr. 

Thiago Marrara) 

Mesa Temática 7: “Democracia e Aprimoramento” (Coordenador: Prof. Dr. Rubens Beçak) 

Mesa Temática 8: “Direito, Psicologia e Neurociência (Coordenador: Prof. Dr. Sérgio Nojiri) 

Mesa Temática 9: "Direitos Humanos e Movimentos Sociais" (Profª Fabiana Cristina Severi) 

Mesa Temática 10: “Direito Contratual” (Prof. Dr. Alessandro Hirata) 

Mesa Temática 11: “Direito Civil Contemporâneo” (Profª Drª Iara Ribeiro) 

2. AS INSCRIÇÕES 



2.1. A inscrição dos apresentadores deverá ser realizada mediante formulário online e 

envio do resumo do trabalho para o e-mail cpqfdrp@usp.br, conforme as regras de 

elaboração de resumos contidas no site da FDRP.  

2.2. A data máxima para realização da inscrição online e envio do resumo será até às 

23h59 do dia 19 de abril de 2016. Serão desqualificados os inscritos que enviarem 

resumos fora do padrão estabelecido, fora do prazo ou que não realizarem a inscrição 

online. 

2.3. Os autores dos resumos aprovados deverão encaminhar o trabalho completo, em 

forma de artigo científico, conforme normas contidas no item 3 deste Edital. O trabalho 

completo deverá ser encaminhado para o e-mail cpqfdrp@usp.br até às 23h59 do dia 19 

de maio de 2016.  

2.4. Somente os trabalhos apresentados serão publicados nos Anais do evento. 

3. DO ARTIGO 

3.1 Os artigos deverão ser inéditos. 

3.2 Os artigos deverão obedecer às normas da ABNT, nos seguintes requisitos: 

3.2.1 O arquivo em PDF deverá ser na língua portuguesa e possuir no mínimo 10 e no 

máximo 15 laudas em folha A4, posição vertical. 

3.2.2. Fonte “Times New Roman”; corpo 12; alinhamento justificado; sem separação de 

sílabas; entrelinhas com espaçamento 1,5; parágrafo de 1,5 cm; margem - superior e 

esquerda: 3 cm, inferior e direita: 2 cm. 

3.2.3. As citações (NBR 10520/2002) e as referências (NBR 6023/2002) devem 

obedecer às regras da ABNT. 

3.2.4. O sistema de chamada das referências das citações diretas ou indiretas pode ser 

autor-data ou número (NBR 10520/2002). 

3.2.5 Conforme a NBR 6024/2003, os títulos, subtítulos e sub-subtítulos devem ser 

alinhados à esquerda e conter um texto a eles relacionado, bem como constar numeração 

progressiva. 

4. DOS AUTORES 

4.1. Serão admitidos no máximo 3 autores. 

4.2. Poderão participar como autores alunos da graduação, desde que o orientador  da 

pesquisa (especialista, mestre ou doutor) seja coautor do trabalho. Poderão também 

participar como autores aqueles tenham título de especialista, mestre ou doutor. 

5. DA AVALIAÇÃO 

5.1. Os trabalhos inscritos serão selecionados em “double blind review” pela Comissão 

Pesquisa e pela Comissão de Pós-Graduação da FDRP para participar do Simpósio. 
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5.2. Os trabalhos completos enviados serão publicados nos anais do evento, desde que 

pelo menos um dos autores, quando for o caso, apresente o trabalho. 

5.3. Serão conferidos certificados de ouvintes e apresentadores. 

 


