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REGULAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE COMUNICADOS CIENTÍFICOS   

   

Trata-se de uma oportunidade para que estudantes, pesquisadores(as), professores(as) e 

operadores(as) do Direito e ciências correlatas apresentem oralmente resultados parciais ou finais 

de investigações científicas.    

A ideia é promover a reunião de pesquisadores, com a publicização de seus trabalhos acadêmicos 

e profissionais de relevância social no contexto do Direito Urbanístico brasileiro. Os Comunicados 

Científicos deverão oferecer proposições vinculadas aos 20 anos do Estatuto da Cidade, a partir 

do viés do Direito ou de ciências afins, apresentando-se recortes inovadores e reflexões que 

viabilizem a implantação dos objetivos e metas do desenvolvimento sustentável.   As propostas 

deverão estar comprometidas com a realização dos direitos humanos urbanos para todas e todos, 

com o enfrentamento da diminuição das desigualdades nas cidades e nas busca por mais 

sustentabilidade e equidade, com a promoção de uma sociedade pacífica, justa e inclusiva e com a 

busca pela prosperidade, sugerindo boas práticas que possam assegurar que todos os seres 

humanos possam desfrutar de uma vida de plena realização pessoal, em um ambiente de 

solidariedade fraterna, tendo como foco especial os avanços ou retrocessos trazidos a partir do 

Estatuto da Cidade, LF 10.257/01.  

  

Os Comunicados deverão ser apresentados de acordo com as seguintes regras:    

   

1. Os(As) interessados(as) deverão enviar os resumos dos comunicados científicos em arquivo 

em Word, para o e-mail: cedufcfoab@gmail.com até dia 25 de junho de 2021 (sexta-feira), 

de acordo com as orientações deste Edital.   

2. O resultado de todos os Comunicados selecionados para apresentação será divulgado até 

o dia 28 de junho de 2021 (segunda-feira), no e-mail indicado. Não serão selecionados 

Comunicados que descumpram as regras formais estabelecidas por este edital.   

3. Os Comunicados deverão ser apresentados dia 02/07 entre 13 e 14 hs, pelo prazo de 3 

(três) minutos. Em caso de coautoria, a apresentação deverá ser feita por apenas um(a) 

dos(as) autores(as). Após a apresentação todos os participantes da Reunião poderão 

participar da Rodada de Discussão tecendo comentários, questionamentos, críticas, elogios 

e sugestões, fomentando-se o debate em torno das proposições apresentadas.    



4. Serão aceitos trabalhos acadêmicos e profissionais, inscritos individualmente ou em dupla, 

formados pelo(a) Professor(a) Orientador(a) e o(a) orientando(a), de pesquisadores 

oriundos de qualquer Curso superior (Graduação ou Pós-Graduação) ou entidades 

vinculadas à temática da Reunião Científica, desde que o tema enfocado esteja inserido na 

temática geral do evento.   

5. Serão desclassificados os Comunicados que não estiverem de acordo com o modelo em 

anexo e, particularmente, com os seguintes critérios de admissão:    

a) Título em português - em caixa alta (escrito em letras maiúsculas), centralizado e em 

negrito.    

b) Logo abaixo do título, o nome, a qualificação institucional, titulação e nome da 

instituição ao qual está ou esteve vinculado, máximo de 3 – por extenso, e-mail (um só por 

autor).   

c) Resumo: deve referir-se à proposição ou à boa prática noticiada, indicando o objetivo 

da pesquisa, o procedimento metodológico utilizado e os resultados esperados.  

Deve possuir mínimo de 200 e máximo de 300 palavras; espaçamento entrelinhas de 1.0 

(simples); cinco palavras-chave; e as margens laterais da página devem ser de 2 cm em 

todos os lados.    

f) Todo o Comunicado deve ser escrito em fonte Times New Roman, tamanho 12.    

6. Cada pesquisador(a) poderá participar sendo autor(a) ou coautor(a) de apenas 01 (um) 

Comunicado a ser apresentado.    

7. Todos(as) os(as) participantes receberão seu respectivo certificado de apresentação de 

Comunicado    

   

Brasília-DF, 31 de maio de 2021.   
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MODELO DE RESUMO PARA APRESENTAÇÃO DE COMUNICADOS CIENTÍICOS   

(TÍTULO DO TRABALHO)   
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Doutor pela Universidade Tal   

Professor da Universidade Tal   

Advogado no Departamento Tal da Administração   

E-mail: fulanodetal@email.com   
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Doutorando pela Universidade Tal   

Professor da Universidade Tal   

Advogado no Departamento Tal da Administração   
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