
Prato Brasil: estruturas contratuais do setor

agroalimentar

8 e 9 de novembro de 2021

EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS

Todos os dias, milhões de brasileiros se sentam à mesa - em suas casas, bares,

restaurantes, botecos, quilos ou padocas – para saborear um bom e velho prato feito,

carinhosamente apelidado de PF. Arroz e feijão não faltam e são usualmente

acompanhados por uma carne e uma salada. Essa combinação de alimentos compõe

o nosso “prato brasil”.

O Laboratório Food Law (FDRP/USP) se insere como parte de projeto interinstitucional

(FGV/SP e PUC/RIO), que se uniram com o propósito de saber quantos e quais

contratos estão presentes no prato brasileiro típico – arroz, feijão, tomate e frango. O

objetivo central do projeto é analisar as estruturas contratuais que são firmados para

que esse prato chegue até a mesa desses milhões de brasileiros.

Com o intuito de proporcionar um espaço científico para a realização desse debate, a

Faculdade de Direito de Ribeirão Preto promove o evento Prato Brasil: estruturas

contratuais do setor agroalimentar, incentivando a atividade de pesquisa com

submissão de trabalhos da graduação e pós-graduação e consolidando parcerias

internacionais de colaboração em pesquisas na área.

1. DOS AUTORES

1.1 Estão aptos a submeterem trabalhos: doutores, mestres, especialistas,

profissionais, estudantes de graduação ou pós-graduação.

1.2 Serão admitidos trabalhos individuais em coautoria.

1.2.1 Cada autor poderá submeter somente um trabalho, salvo na condição de

“Orientador”, indicando a instituição a qual está vinculado.



2. DA SUBMISSÃO DOS RESUMOS

2.1 O conteúdo dos trabalhos será recebido até o dia 25 de outubro de 2021,

exclusivamente pelo e-mail food_law@usp.br .

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

apresentação no evento, salvo na condição de orientador, enquadrando-o em uma das

quatro mesas de discussão: a) Estratégias de gestão de litígios; b) Responsabilização

na rede de contratos; c) Food safety na cadeia agroalimentar; e d) Incentivos no setor:

pequeno empresário rural.

2.3 O resumo deverá conter, no mínimo, 1.000 (mil) palavras e, no máximo, 3.000 (três

mil) palavras.

2.3.1 O Resumo deve ser dividido nas seguintes seções: a) Título, sendo facultativa a

inclusão de subtítulo; b) Objetivos; c) Métodos; d) Resultados; e) Conclusões (parciais

ou finais); f) Referências Bibliográficas.

2.4 O resumo para apresentação deverá respeitar o seguinte formato:

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

margens laterais de 2,5 cm.

2.4.2 Fonte “times new roman” em todo o texto: no tamanho 14 para o título e subtítulo

e 12 para os títulos de seções e corpo do texto.

2.4.3 Numeração sequencial de seções.

2.4.4 Espaçamento simples.

2.4.5 Início de parágrafo com afastamento de 1,25 cm.

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

centralizados.

2.4.7 Corpo do texto justificado.



2.5 O autor e o (s) coautor (es), se houver, deverão ser identificados, abaixo do título e

subtítulo: a) Nome (s) completo (s); b) Maior titulação obtida. c) Instituição acadêmica

de vinculação principal.

2.6 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.

2.7 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.

2.8 Na lista de referências 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 10520, da Associação Brasileira de Normas

Técnicas (ABNT)

2.9 A critério da Comissão Organizadora, serão selecionados até seis resumos para

apresentação em cada mesa de trabalho específica.

2.9.1 Os autores dos resumos selecionados para apresentação em mesa de trabalho

terão até 10 (dez) minutos para exposição.

4. DA APRESENTAÇÃO ORAL

4.1. Os resumos aprovados deverão ser apresentados oralmente por via remota no dia

e horário a ser estabelecido pela organização do evento (entre 08 e 09 de novembro),

conforme orientações futuras, que serão enviadas por email.

4.2. Os artigos completos dos resumos apresentados deverão ser enviados para

publicação até 30 de novembro, exclusivamente pelo e-mail food_law@usp.br,

conforme Anexo II.

5. DAS DECLARAÇÕES, PUBLICAÇÕES E CERTIFICADOS

mailto:food_law@usp.br


5.1 Terão direito à declaração de apresentação os autores que apresentarem

oralmente seu resumo no dia, horário e local a ser estabelecido pela organização do

evento.

5.2 Terão direito ao certificado de participação do evento Prato Brasil: estruturas

contratuais do setor agroalimentar, todos inscritos que obtiverem a frequência mínima

de 75% de todo evento.

5.2.1 Caberá a todos os inscritos no Sympla registrar sua frequência na lista de

presença.

5.3 As declarações e os certificados referentes ao evento Prato Brasil: estruturas

contratuais do setor agroalimentar serão encaminhados via e-mail.

5.4 Os autores, ao submeterem seus artigos, cedem automaticamente os direitos

autorais em caráter irrevogável e gratuito à Comissão Organizadora, não cabendo

qualquer remuneração por isso. A organização poderá publicar os artigos com menção

aos respectivos autores e ao evento,  em livro formato digital ou impresso.

5.4.1. Somente os trabalhos efetivamente apresentados serão publicados no futuro

livro. À Comissão Organizadora é resguardada a possibilidade de convidar outros

autores para participar do livro.

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 Quaisquer questões supervenientes e não previstas no presente Edital serão

decididas pela Comissão Organizadora.

6.2 É responsabilidade dos autores a adequação às regras estipuladas no Edital, bem

como o acompanhamento das notificações da organização do evento enviadas por

e-mail e/ou disponibilizadas via site sobre programação, datas e  horários.

6.3 Todas as comunicações, pedidos, requerimentos referentes ao evento, bem como

ao presente edital, deverão ser realizadas exclusivamente pelo e-mail:

food_law@usp.br .

Ribeirão Preto, 01 setembro  de 2021
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ANEXO I

CRONOGRAMA

25 de outubro PRAZO FINAL PARA SUBMISSÃO DOS
TRABALHOS

04 de novembro DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS
SELECIONADOS

08 de novembro INSCRIÇÃO DOS OUVINTES

08 e 09 de novembro EVENTO

30 de novembro ENTREGA DOS ARTIGOS PARA PUBLICAÇÃO

01 março 2022 DATA PREVISTA PARA POSSÍVEL PUBLICAÇÃO
DE ANAIS DO EVENTO NO SITE DA FDRP



ANEXO II

REGRAS DE FORMATAÇÃO DOS ARTIGOS PARA PUBLICAÇÃO NOS

ANAIS DO EVENTO

DISPOSIÇÕES GERAIS: os artigos completos deverão ser apresentados no formato

(.doc) ou (.docx), com extensão entre 7 (sete) e 12 (doze) páginas, excluídos a folha

de rosto, os resumos e as referências. Folha A4. Fonte: Times New Roman. Corpo:

letra 12. Alinhamento: justificado, com espaçamento entre linhas 1,5. Sem

espaçamento antes e depois dos parágrafos. Recuo de 1,25 cm no início de cada

parágrafo (Especial, primeira linha). Margem Superior e esquerda: 3 cm, margem

inferior e direita: 2 cm. Numeração de páginas no canto superior direito.

FOLHA DE ROSTO: o texto será precedido de folha de rosto, na qual deverá constar:

● Título em língua portuguesa (centralizado, maiúsculas, tamanho 12, negrito);

● Título em língua estrangeira (espanhol e inglês, centralizado, maiúsculas,

tamanho 12, sem destaque);

● Nome completo do autor(a) (maiúsculas e minúsculas, negrito, alinhado à

direita, tamanho 12);

● Titulação (maiúsculas e minúsculas, sem destaque, alinhado à direita,
tamanho 10);

● Filiação institucional (maiúsculas e minúsculas, sem destaque, alinhado à

direita, tamanho 10);

● E-mail de contato (maiúsculas e minúsculas, sem destaque, alinhado à

direita, tamanho 10);

● Link de acesso para o currículo Lattes (maiúsculas e minúsculas, sem

destaque, alinhado à direita, tamanho 10);

● Órgão de fomento da pesquisa, se existente (maiúsculas e minúsculas,

itálico, alinhamento à direita, tamanho 10);

● Havendo mais de um(a) autor(a), deverão constar todas as informações dos

coautores, nos mesmos moldes do principal, sequencialmente (ex: nome

do(a) autor(a) 1, Titulação do(a) autor(a) 1, …; nome do(a) autor(a) 2,

Titulação do(a) autor(a) 2, …)

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



● Resumo em língua portuguesa, entre 200 e 250 palavras (texto justificado, tamanho
12, espaçamento entre linhas simples);

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

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

● Resumos em espanhol e inglês, entre 200 e 250 palavras (texto justificado, tamanho

12, espaçamento entre linhas simples);

● Palavras-chave em espanhol e inglês (minúsculas, separadas entre si por um ponto

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

● Introdução;

● Desenvolvimento;

● Conclusão;

● Referências (nos termos da NBR 6023/2018 e das especificações da Chamada).

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 deverá ser elaborada de acordo com as normas da

ABNT (NBR 6023/2018) e apresentadas ao final do texto.

Regras gerais de formatação das referências:

● Entrelinhas: simples;

● Fonte: tamanho 12;

● Alinhamento à esquerda;

● Título do livro/periódico destacado em negrito;

● Referências separadas uma da outra com um espaço simples;

● Sem espaçamento antes e depois dos parágrafos.


