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EDITAL 2011 

 

A Coordenação do Fórum de Grupos de Pesquisa em Direito 
Constitucional e Teoria do Direito  torna pública a chamada de trabalhos científicos 
produzidos no âmbito de grupos de pesquisa, para a terceira edição do evento, a ser 
realizado na Universidade Cândido Mendes – Unidade Centro, no dia 22 de outubro de 
2011, das 9h às 16h. 

1 DAS INSCRIÇÕES 

1.1 As inscrições para apresentação de trabalho deverão ser realizadas no período 
de 1/8 a 31/8/2011, através de formulário de submissão, disponível no endereço 
http://pesquisaconstitucional.wordpress.com , exclusivamente. 

1.2 O formulário deverá conter as seguintes informações: 
Parte I 
a) Informações gerais sobre o grupo e sua composição 
b) Objeto da pesquisa 
c) Justificativa 
d) Histórico de atividades 
e) Biblioteca básica de trabalho 
 
Parte II 
f) Título do trabalho a ser apresentado 
g) Autor(es) 
h) Resumo (até 900 caracteres, com espaço) 
i) Resumo Expandido (até 20 mil caracteres, com espaço, aproximadamente 

dez páginas) 
j) Palavras-chave 

1.3 O preenchimento incompleto do formulário poderá acarretar a não efetivação da 
inscrição. 

1.4 Depois de preenchido, o formulário de submissão deverá ser enviado, por e-
mail, para o endereço forumdepesquisa@gmail.com . A Coordenação 
confirmará o recebimento em até 48 horas. Caso não haja confirmação, o 
formulário deverá ser reenviado. 

1.5 As inscrições são gratuitas. 

1.6 Ao se inscrever, o candidato declara estar ciente e de acordo com as normas do 
presente Edital. 

 

2 DA SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

2.1 Os formulários de submissão serão analisados por Comitê Científico, composto 
pelos seguintes membros: 

 
Prof. Dr. José Ribas Vieira (Coordenador) 
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Prof. Dr. Carlos Alberto Bolonha 
Profa. Dra. Cecília Caballero Lois 
Profa. Dra. Margarida Maria Lacombe Camargo 
Profa. Dra. Vanice Lírio do Valle 
Prof. Ms. Farlei Martins Riccio de Oliveira 
Profa. Ms. Flávia Martins de Carvalho 

2.2 A avaliação será feita com base nos seguintes critérios: 1) estrutura; 2) clareza 
no desenvolvimento do tema; 3) contribuição científica; 4) relevância; 5) 
integração docente-discente; 6) pertinência com o Evento. 

2.3 Com o intuito de promover a integração da pesquisa produzida no Estado do Rio 
de Janeiro com as pesquisas desenvolvidas nos demais Estados, a critério do 
Comitê Científico, grupos de outras regiões poderão ser convidados a participar, 
independentemente de inscrição prévia. 

 

3 DA PUBLICAÇÃO DOS RESUMOS NOS ANAIS DO EVENTO 

3.1 Todos os trabalhos selecionados serão publicados, em meio eletrônico, nos 
Anais do III Fórum de Grupos de Pesquisa em Direito Constitu cional e 
Teoria do Direito . O material ficará disponível no blog 
http://pesquisaconstitucional.wordpress.com . 

3.2 A publicação dos trabalhos nos Anais dependerá de sua apresentação no 
Evento. 

4 DA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS EM OBRA COLETIVA 

4.1 A partir da análise dos formulários de submissão, a Coordenação do III Fórum 
deliberará sobre a indicação de trabalhos para elaboração de artigos, que serão 
publicados em obra coletiva financiada pela FAPERJ – Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. 

4.2 O artigo deverá: 
a) ser inédito, assim permanecendo até a data da publicação da obra coletiva; 
b) conter resumo em português e em inglês com no mínimo 100 palavras; 
c) conter 3 palavras-chave em português e em inglês; 
d) ter desenvolvimento e referências; 
e) possuir entre 15 e 30 laudas no formato Word (A4; posição vertical; fonte: 

Times New Roman; corpo: 12; alinhamento: justificado, sem separação de 
sílabas; entre linhas: espaçamento 1,5; parágrafo: 1,5 cm; margem: superior 
e esquerda – 3 cm; inferior e direita: 2 cm) 
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4.3 As citações do artigo devem obedecer às regras da ABNT. 

4.4 O artigo deverá ser remetido à Coordenação no prazo indicado no cronograma, 
através do e-mail forumdepesquisa@gmail.com , sob pena de cancelamento 
da indicação. 

4.5 A obra produzida será distribuída gratuitamente aos grupos participantes do 
Evento, bem como às Instituições de Ensino Superior (IES) do Estado do Rio de 
Janeiro e, de acordo com a disponibilidade, às IES de outros Estados. 

 

5 DOS DIREITOS AUTORAIS 

5.1 Os trabalhos/artigos selecionados serão cedidos pelos seus autores, sem 
custos, ao III Fórum de Grupos de Pesquisa em Direito Constitu cional e 
Teoria do Direito , que poderá publicá-los em meio impresso e/ou eletrônico, 
com menção dos nomes dos respectivos autores, bem como gravar e exibir em 
vídeo a programação do Evento. 

 

6 DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

6.1 A lista de trabalhos aceitos e de indicados para publicação de artigos será 
publicada no blog http://pesquisaconstitucional.wordpress.com , na data 
prevista no cronograma. 

6.2 Todos os autores serão notificados por e-mail sobre o resultado da avaliação. 

7 CRONOGRAMA 
 

Data Descrição 

1/8/2011 Publicação do Edital  

1/8 a 31/8/2011 Período de inscrição de trabalhos através de envio do formulário 
de submissão 

9/9/2011 Divulgação do resultado dos trabalhos aprovados para 
apresentação no Evento e indicação de trabalhos para publicação 
de artigos. 

12/9/2011 Divulgação da programação e abertura de inscrições para o 
público em geral. 

14/10/2011 Data-limite para envio de artigos indicados à obra coletiva 

22/10/2011 Realização do III Fórum de Grupos de Pes quisa em Direito 
Constitucional e Teoria do Direito 

Até 30/11/2011 Data prevista para publicação dos Anais em meio eletrônico 

Até 30/12/2011 Data prevista para publicação da obra coletiva em meio impresso 
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7.1 A critério da Coordenação, as datas constantes do cronograma poderão sofrer 

alterações. 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

8.1 Serão conferidas horas de atividades complementares a todos os participantes, 
bem como certificados aos palestrantes. 

8.2 Situações não previstas neste Edital serão resolvidas pelo Comitê Científico 
indicado no item 2.1. 

8.3 E-mail para dúvidas e esclarecimentos: forumdepesquisa@gmail.com    
 
 

Rio de Janeiro, 1 de agosto de 2011. 
 
 

Prof. Dr. José Ribas Vieira 
Coordenador do III Fórum de Grupos de Pesquisa em 
Direito Constitucional e Teoria do Direito 
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