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EDITAL PARA APRESENTAÇÃO DE ARTIGOS NOS GRUPOS DE TRABALHO (GT) 
 

 

1. Poderão submeter trabalhos acadêmicos: estudantes, docentes e profissionais interessados 

na temática da educação jurídica em seus diversos aspectos, desde que o trabalho guarde pertinência 

com a temática do GT ao qual foi submetido. 

1.1. Haverão três Grupos de Trabalho: “Novos Desafios ao Ensino do Direito”, a “Extensão na 

Área Jurídica: Debates e Desafios”, e “Pesquisa em Direito: Questões Contemporâneas”. 

1.2. Os Grupos de Trabalho funcionarão nos dias 8 e 9 de maio, durante o Congresso, no 

período das 14h às 18h. 

1.3. Cada Grupo de Trabalho terá um Coordenador e um Debatedor, indicados pela Comissão 

Organizadora do Congresso. 

1.4. O Cronograma para submissão de propostas de trabalho é o abaixo discriminado: 

- Envio do Resumo e do Resumo Expandido – com palavras-chave – do artigo a ser 

apresentado – 30 de março de 2014 

- Divulgação dos Trabalhos aprovados para apresentação nos GT – 06 de abril de 2014. 

- Envio do artigo completo para circulação entre os membros do Grupo de Trabalho, 

Coordenador e Debatedor - 04 de maio de 2014. 

2. Tanto o trabalho, quanto o Resumo e o Resumo Expandido deverão ser encaminhados aos 

endereços eletrônicos abedi2014@gmail.com e abedi2014@ceub.br. 

2.1. Os arquivos deverão ser enviados em formato “Rich Text Format” (RTF). 

2.2. O Resumo deverá conter, no máximo, 900 caracteres, com espaço. 

2.3. O Resumo Expandido deverá conter, no máximo 9.000 caracteres, com espaços, com 

introdução, seções de desenvolvimento e conclusão; não é necessária a inclusão de referências 

ou de bibliografia. 

2.4. O Artigo Final deverá conter, no máximo, 25.000 palavras, formado com introdução, seções 

de desenvolvimento e conclusão; é absolutamente necessária a inclusão de referências e de 

bibliografia. 

2.5. O Artigo pode ser produzido com tantas coautorias quanto forem necessárias; todavia, 

somente será permitida uma apresentação. 

3. Cada Artigo será apresentado em, no máximo, 10 minutos. 

4. Os Artigos serão publicados em livro eletrônico, organizado pela Comissão Científica do 

Congresso na Editora do CEUB. 
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