CHAMADA PARA A III SEMANA JURÍDICA DA FAMP FACULDADE MORGANA
POTRICH

1 APRESENTAÇÃO

Em busca ampliar os debates acadêmicos, o curso de Direito e o Grupo de Estudos
Jurídicos-NEJ tornam público a Chamada para submissão de trabalhos na III Semana Jurídica
da FAMP - Faculdade Morgana Potrich, que visa oportunizar discussões relacionadas as
problemáticas e/ou questionamentos abordados entre o(s) autor(es) e o(s) ouvinte(s),
estabelecendo a integração da FAMP junto à sociedade acadêmica e científica local e regional.

2 OBJETIVO

O presente evento visa estabelecer-se como um local de debate e troca de aprendizado,
no qual possibilita que sejam discutidos os mais variados temas. Desta forma as pesquisas se
encontram num ambiente totalmente propício, no qual ocorra a maximização de ideias
apresentadas. A junção das ideias supramencionadas culmina em um momento impar para o
desenvolvimento acadêmico, não somente institucional, mas também local e nacional.

3 PÚBLICO ALVO

A III Semana jurídica da FAMP é destinada aos acadêmicos e docentes de todas as
Instituições de Ensino Superior que tenham interesse na discussão e divulgação científica,
atividades extensionistas, além de egressos da FAMP e comunidade em geral.

4 INSCRIÇÕES

As inscrições podem ser realizadas via Formulário Eletrônico, através do link:
https://www.even3.com.br/sjfamp2021/.
Aos inscritos que tiverem presença registrada no dia do evento, poderá receber os
seguintes certificados: Certificado de ouvinte nas apresentações e Palestras (12h), e Certificado
de Apresentação (20h).

Aos participantes que apresentarão trabalhos, será obrigatório a indicação de um
professor responsável/orientador (para graduandos) como coautor, no ato da inscrição. Os
autores serão responsáveis pelas informações a serem usadas na divulgação e emissão dos
certificados.
5 GRUPOS DE TRABALHO (GT’s)
GT 1- Direitos Humanos e desenvolvimento sustentável;
GT 2- Justiça restaurativa;
GT 3- Inteligência artificial na contemporaneidade;
6 REGRAS DE SUBMISSÃO (RESUMO SIMPLES)
Deverá ser redigido em língua portuguesa, conter, no máximo, 500 palavras em
parágrafo único. Formato Microsoft Word 2010 ou superior. Fonte: Times New Roman,
Tamanho: 12, Justificado, Espaçamento entre Linhas: 1,5; Margem: Superior e Esquerda 3,0
cm; inferior e Direita: 2,0 cm;
Título: CAIXA ALTA (LETRA MAIÚSCULA) centralizado e em negrito. Conter até
200 caracteres.
Autor(es): Fonte Times New Roman, Justificado, Tamanho 10 e com a numeração
sequencial (sobrescrito).
Ex: Guilheme Paulo SILVA¹;
Ana Paula de OLIVEIRA²;
Clóvis FERREIRA³;
Filiação: Fonte Times New Roman, Justificado, Tamanho 10, referenciado pela
numeração de cada autor. No rodapé da página.
Ex: ¹Graduando em Direito – Faculdade Morgana Potrich (FAMP).
²Graduando em Direito – Faculdade Morgana Potrich (FAMP).
³Professor Especialista/Mestre/Doutor da Faculdade Morgana Potrich. (FAMP);
7 AVALIAÇÃO DOS RESUMOS
Os textos serão avaliados por uma banca composta por docentes da FAMP e
pesquisadores externos convidados, com conhecimento nas áreas afins dos GT’s selecionados.

Durante as apresentações, haverá um avaliador que analisará a postura,
desenvolvimento e conhecimento do conteúdo apresentado.
8- APRESENTAÇÕES
8.1 Cada trabalho poderá ser apresentado por até 02 (dois) autores, indicados no envio do
resumo.
8.2 O tempo para apresentação será entre 07 (sete) a 10 (dez) minutos.
8.3 A lista dos resumos aprovados estará disponível em NOTÍCIAS, no site da FAMP a partir
do dia 17 de outubro de 2021.
8.4 Cada GT terá um link da plataforma “Google Meet” que será disponibilizado junto ao
cronograma de apresentações;
8.5 Os apresentadores devem manter a câmera aberta durante toda a conferência;
8.6 Todas as apresentações obrigatoriamente serão gravadas;
8.7 Caso ocorra algum problema de conexão durante a apresentação, o autor principal poderá
reagendar desde que o moderador verifique a necessidade, informando a comissão
organizadora;
8.8 Os autores devem estar presentes pelo menos 10 minutos antes do início das apresentações.
9- CRONOGRAMA
ATIVIDADES

DATAS/PRAZOS

Período de Inscrição

30/09 à 25/10

Período de Submissão dos Resumos

30/09 à 16/10

Resultado dos Resumos aprovados

24/10

Apresentações III Semana Jurídica-FAMP

26/10

10- CONTROLE DE FREQUÊNCIA

Os certificados de apresentação serão enviados no e-mail do autor principal (aquele que
submeteu o resumo), ficando sob sua responsabilidade o encaminhamento aos demais autores
do trabalho.

Aos ouvintes, terão a participação confirmada ao assinar a lista de presença, disponível
em cada sala.

11- DISPOSIÇÕES FINAIS

A participação no presente evento implica aceitação, por parte dos autores, de todas as
exigências regulamentares e o não cumprimento de qualquer uma delas acarretará
desclassificação na III Semana Jurídica.
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do evento.
Esta chamada entra em vigor na data de sua publicação.
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