
 

 

 

 

LEÃO JURIS – 10 ANOS DEBATENDO DIREITO  

EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

 

 

1 DISPOSIÇÕES INICIAIS 

O Curso de Direito da UNILEÃO, reafirmando o seu compromisso institucional com o princípio 

de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, divulga o presente Edital com o objetivo de 

incentivar, promover e divulgar pesquisas científicas de qualidade. 

O Leão Juris contará com grupos de trabalho para melhor repartição aos campos de conhecimento. 

Neste Edital, a Comissão Científica do evento torna público os critérios para inscrição, envio e 

seleção de propostas para submissão de trabalhos, na modalidade de parecer. 

Mantendo o compromisso da UNILEÃO e do Curso de Direito com a interdisciplinaridade, o 

debate respeitoso e a pluralidade de ideias, o presente edital prevê a submissão de trabalhos na 

modalidade resumo expandido, esses trabalhos serão enviados ao colegiado, os autores, então, terão 

tempo hábil para incorporar as sugestões e críticas aos trabalhos apresentados, que deverão, então, 

serem enviados para a sua publicação na íntegra. 

 

2 DA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

2.1 A submissão de trabalhos é condicionada à inscrição prévia no evento. 

2.1.1 Pelo menos o(a) autor(a) que vai submeter o trabalho deve estar inscrito no evento. 

2.2 Os trabalhos serão submetidos na forma de resumo expandido. 

2.3 O envio, avaliação e aceite dos trabalhos obedecerá às normas do presente Edital, e em 

particular aos prazos que se seguem: 

Período Descrição Destinação 

Até 23/09/2022 Período para submissão de 

trabalhos. 

Discentes de graduação, de pós-

graduação e profissionais. 

21/09/2022 - 23/09/2022 Realização do evento. Pessoas interessadas em geral 

28/09/2022 Divulgação dos trabalhos 

aprovados. 

Pessoas interessadas em geral. 

Até 30/09/2022 Prazo para apresentação de 

recursos. 

Autores cujos trabalhos foram 

indeferidos. 

03/10/2022 Divulgação do resultado dos 

recursos. 

Autores cujos trabalhos foram 

indeferidos e apresentaram 

recurso. 



 

 

   

07/10/2022 Envio dos pareceres completos. Autoras e autores que 

submeteram os resumos. 

 

2.4 Será aceita a submissão de no máximo 02 (dois) trabalhos por participante na modalidade de 

autor principal. 

2.4.1 Não há limite de submissão na modalidade coautor. 

 

3 DAS REGRAS PARA O ENVIO DOS RESUMOS EXPANDIDOS 

3.1 Os resumos deverão ser enviados em dois arquivos, um sem o nome dos autores, no formato 

PDF; e outro, com o nome dos autores, no formato ODT (LibreOffice) ou DOC (Microsoft Word), 

exclusivamente para o e-mail: Unijuris.cientifico@gmail.com  

3.1.1 O arquivo PDF deverá ser encaminhado sem indicação do nome dos autores a fim de 

assegurar a impessoalidade na avaliação, assegurando o anonimato dos autores. 

3.1.2 Na submissão do resumo, o título do e-mail deverá informar o título do trabalho e o GT 

pretendido, p.ex.: “Título do trabalho – GT1” 

3.1.3 O e-mail deverá conter em anexo os arquivos com o resumo e o comprovante de inscrição 

de pelo menos um dos autores. 

3.1.4 Na submissão, o título do e-mail deverá informar que se trata do trabalho completo, o título 

do trabalho e o GT pretendido, p.ex.: “Resumo - Título do trabalho - GT1” 

3.2 Os resumos expandidos devem conter, obrigatoriamente, título (caixa alta, negrito e 

centralizado), autoria (alinhada à direita, com filiação institucional em nota de rodapé), resumo (até 

100 palavras), palavras-chave (no máximo três), introdução, metodologia, resultados e discussão, 

considerações finais e referências. 

3.2.1 Os títulos das seções primárias devem vir em negrito e caixa alta, alinhados à esquerda, sem 

parágrafo. 

3.3 Os resumos devem ter entre 3 e 5 páginas incluindo as referências; a folha tamanho A4 na 

posição vertical; texto justificado, primeira linha com 1,5 cm; a fonte deverá ser Liberation Sans ou 

Arial, tamanho 12; espaçamento entrelinhas deve simples; margens superior e esquerda de 3 cm, 

margens inferior e direita de 2cm. 

3.3.1 Todas as citações devem utilizar o modelo AUTOR, Data; as eventuais citações longas e as 

notas de rodapé devem vir em tamanho de fonte 10. 

3.4 Resumos que não atendam às especificações serão desclassificados. 

3.5 A existência de plágio resultará em imediata desclassificação do trabalho enviado. 
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3.6 Após a submissão não será permitido substituir, corrigir ou alterar o conteúdo ou qualquer 

outra informação do Resumo. 

3.7 Recomenda-se a utilização do modelo de resumo que pode ser baixado em: 

https://is.gd/modeloderesumo , cujas normas são suplementares às do presente Edital. 

3.8 Apenas os resumos devidamente aprovados e que forem apresentados nos GTs serão 

publicados, em meio digital e/ou impresso. 

 

4 DOS GRUPOS DE TRABALHO (GTs) 

Os Grupos de Trabalho (GTs) consistem na reunião de pesquisadoras e pesquisadores que se 

propõem a discutir uma temática comum. Os GTs estão estruturados de acordo com os eixos que 

orientam o Curso de Direito da Unileão e contarão com espaço para a apresentação e discussão dos 

trabalhos. 

 

4.1 Lista de Gts: 

GT1 - Direito, Arte, Literatura e Disciplinas propedêuticas. 

O GT se propõe a reunir os debates relacionados às disciplinas usualmente chamadas de 

propedêuticas, tais como: Antropologia Jurídica, Sociologia (Geral e Jurídica), Psicologia 

jurídica, Filosofia (Geral e do Direito), História (do Ceará e do Direito, no Brasil e no 

mundo), Introdução ao Estudo de Direito, Teoria do Estado e Ciência Política; além dos 

trabalhos construídos na interface entre o Direito e as manifestações artísticas e/ou 

literárias. 

 

GT2 - Temas de Direito Público, áreas conexas e suas repercussões materiais e 

processuais 

Compreende, dentre outras, as questões relacionadas ao Direito Constitucional, Direito 

Ambiental, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Econômico e Economia 

Política. 

 

GT3 - Temas de Direito Privado, áreas conexas e suas repercussões materiais e 

processuais 

Congrega os debates em torno do Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do Consumidor, 

Teoria Geral do Processo, Direito Processual Civil etc. 

 

GT 4 - Temas sobre questões criminais, Direito Internacional e Direitos Humanos 
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Abrange os debates em torno do Direito Penal, Criminologia, Política Criminal, Direito 

Internacional (Público e Privado), Direitos Humanos e Movimentos Sociais, Direito 

Processual Penal, Execução Penal etc. 

 

GT5 - Debates sobre Sustentabilidade, Direito Ambiental e Educação Jurídica:  

Abrange trabalhos que discutam a sustentabilidade em suas variadas dimensões ( ambiental, social, 

política, cultural e do Trabalho), bem como o Direito Ambiental contemporâneo à luz de perspectivas 

como sadia qualidade de vida, pandemia e higidez ambiental, racismo ambiental e legislação 

ambiental. Pesquisas acerca da Educação jurídica ambiental e para a sustentabilidade também são 

bem vindas, em especial as que tratam da formação de bacharéis em Direito na contemporaneidade, 

Educação Jurídica e interdisciplinaridade e Educação Jurídica e Direitos Humanos. 

 

5 DO PARECER DOS TRABALHOS 

5.1 Os pareceres serão enviados exclusivamente através de e-mail ativo; 

5.2 Serão conferidos certificados de publicação apenas para os autores que se fizerem inscritos no 

evento. 

5.3 Não há recurso para o parecer;  

 

7 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 Os autores ao efetivarem a submissão dos trabalhos concordam com todas as regras deste Edital 

e autorizam a publicação do(s) trabalho(s), cedendo em caráter irrevogável e gratuito à Comissão 

Científica do evento. 

7.2 Os autores são inteiramente responsáveis pelo conteúdo de seus trabalhos. 

7.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Científica do Evento. 


