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CHAMADA DE TRABALHOS 

 

Convidamos professores e alunos a 

apresentar, compartilhar e discutir 

iniciativas didático-pedagógicas inovadoras 

no ensino do direito.  

As propostas serão selecionadas pela 

Comissão Científica e organizadas em 

grupos de discussão. 

Os trabalhos podem ser propostos até 25 

de agosto. 

Tempo para apresentação oral e discussão 

de cada proposta: 40 minutos. 

Será publicado livro com os relatos 

selecionados. 

 

www.usp.br/projus 
  

http://www.usp.br/projus


 

EDITAL 

O PROJUS Laboratório USP para a Educação Jurídica 

convida docentes, discentes e pesquisadores a submeter 

trabalhos para apresentação no Seminário “Métodos 

Inovadores no Ensino do Direito”, que acontecerá nos dias 

28 e 29 de agosto de 2014, na Faculdade de Direito de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FDRP/USP). 

1. Das inscrições e submissão de trabalhos  

1.1. A inscrição para participação no Seminário será 

realizada por meio do endereço eletrônico projus@usp.br. 

Não haverá cobrança de taxas de inscrição. 

1.2. A apresentação de trabalhos no Seminário depende de 

prévia submissão de resumo no formato e prazo abaixo 

estipulados, bem como de seleção e indicação através de 

avaliação cega realizadas por pareceristas ad hoc. 

1.3. A proposta de apresentação de trabalho no Seminário 

se dará por meio da submissão de resumo expandido até 

15 de agosto de 2014, por meio do endereço eletrônico 

projus@usp.br, com identificação no campo assunto 

‘’submissão de resumo’’. 

1.4. Podem apresentar propostas pesquisadores 

vinculados ou não a instituições de ensino e centros de 

pesquisa, alunos de graduação e de pós-graduação em 

direito. 

1.5. Os trabalhos devem abordar experiências ou iniciativas 

didático-pedagógicas inovadoras no ensino do direito. 

1.6. A lista dos resumos selecionados para apresentação 

será divulgada até o dia 20 de agosto de 2014, na página 

eletrônica do PROJUS www.usp.br/projus e por meio de 

correspondência eletrônica para os endereços informados 

pelos proponentes. 

1.7. A Comissão Organizadora do Seminário não se 

responsabiliza pelo extravio de resumos sem confirmação 

de recebimento por e-mail. 

 

2. Dos resumos e sua avaliação 

2.1. O resumo deve necessariamente retratar a iniciativa de 

ensino-aprendizagem e deve conter até 1000 caracteres. 

Deve ainda ser submetido em dois arquivos: um em 

formato Word 97-2003 (.doc), sem qualquer identificação 

de autoria e outro em formato Portable Document Format 

(.pdf) com uma página de rosto com identificação da 

autoria (nome completo, titulação e instituição de origem, 

instituição financiadora, contato eletrônico). 

 

 

Ambos os arquivos devem seguir o seguinte formato: 

margens superior, inferior, direita e esquerda: 2,0 cm; 

Formato A4; espaçamento entre linhas de 1,5; 

espaçamento antes do parágrafo de 0 (zero) e depois do 

parágrafo de 12 pontos; fonte Times New Roman, tamanho 

12; título em Português: fonte Times New Roman, tamanho 

14, centrado, letras maiúsculas, em negrito; palavras-chave 

(de 3 a 5); referências no corpo do texto, pelo sistema 

“autor-data”; referências ao final do texto elaboradas de 

acordo com as normas da ABNT. 

2.2. Os trabalhos que atendam à forma e ao prazo 

estipulados serão avaliados de acordo com os seguintes 

critérios, em ponderação definida pela Comissão 

Organizadora: 

- adequação temática ao mote do Seminário; 

- excelência na adoção da metodologia; 

- integração a projeto coletivo ou grupo de pesquisa. 

2.3. Os proponentes, ao submeterem seus resumos e 

artigos, cedem automaticamente os respectivos direitos 

autorais e autorizam sua publicação impressa e/ou 

eletrônica pela Comissão Organizadora do Seminário. 

  

3. Das apresentações 

3.1. As apresentações ocorrerão de acordo com o 

cronograma e organização das mesas redondas do 

Seminário, com horário, lugar e limitação definidos 

posteriormente pela Comissão Organizadora do evento. 

3.2. A alocação dos trabalhos entre os grupos de discussão 

e a ordem de apresentação será definida pela Comissão 

Organizadora do evento. 

3.3.O tempo para apresentação oral e discussão de cada 

proposta será de 40 minutos. 

 

4. Recursos e casos omissos 

4.1. Não haverá recurso das decisões sobre admissão ou 

não e aprovação ou não dos resumos e trabalhos para 

apresentação. 

4.2. A Comissão Julgadora se reserva no direito de resolver 

os casos omissos e de criar ou complementar as regras 

acima conforme os critérios mais adequados para 

promover os melhores resultados científicos do Seminário. 
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