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EDITAL COM AS REGRAS GERAIS DO 

SEMINÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE 

ARTIGOS 
 

 
 
1. Da submissão e avaliação dos artigos: 
 
1.1 O artigo deverá conter de 5 (cinco) a 10 (dez) laudas. 
 
1.2 A submissão dos artigos deverá ocorrer no prazo de 16 de outubro de 
2012 a 30 de outubro de 2012 , através do e-mail: 
ucam.trabalhos.seminario@gmail.com . 
 
 
1.3. Não deverá constar qualquer referência direta ou indireta no texto 
sobre a autoria. 
 
1.4. A mensagem no e-mail deverá conter:  (i) título do artigo; (ii) dados pessoais e 



acadêmicos do(s) autor(es) (no máximo dois autores), na ordem a figurar na 
publicação (nome completo, instituição de vinculação, mais alta titulação acadêmica, 
endereço, telefone, email); (iii) grupo de trabalho ao qual está sendo submetido 
(conforme lista do item 02). 
 
1.5. Cada participante poderá enviar até dois artigos, desde que para grupos 
de trabalho distintos. 
 
1.6. A análise dos artigos será realizada por avaliadores doutores qualificados 
e atuantes junto a programas de pós-graduação em direito. 
 
1.7. A avaliação dos artigos considerará 1) a vinculação entre o tema, 
objetivos, metodologia, 2) adequada problematização, 3) qualidade do texto, 4) 
discussão e conclusão. 
 
1.8. A submissão do artigo vale como declaração, por parte de quem o 
submete (i) de que é(são) de fato e de direito o(s) autor(es) do resumo; (ii) de 
que o artigo não é cópia total ou parcial de obras de outros autores. Além 
disso, quem submete o artigo assume a obrigação por quaisquer demandas, 
judiciais ou administrativas, que venham a ser ajuizadas em face da 
organização do evento, em decorrência de quaisquer questionamentos a 
respeito da autoria do artigo submetido ou do artigo submetido ser cópia, total 
ou parcial (mesmo que de um pequeno trecho, com exceção das citações 
devidamente creditadas), de outros trabalhos – principalmente as demandas 
que versarem a sobre violação de direito autoral de terceiros e sobre plágio; 
bem como também assume a obrigação de ressarcimento das perdas e danos 
por eventuais prejuízos que possam ser causados à organização do evento 
pelo motivo de ser falsa a presente declaração de autoria e de novidade e 
originalidade do trabalho submetido. 
 
1.9. A submissão do artigo vale como autorização gratuita do(s) autor(es) para 
publicação do mesmo nos anais do evento e para que o artigo possa ser 
reproduzido integralmente para fins não comerciais, educacionais e de 
pesquisa, desde que indicada a autoria em todos esses casos. 
 
 
2. Dos grupos de trabalho: 
 
 

 
Grupos de trabalhos 

 
Coordenadores 

 
GT 01 – Direito Econômico, Regulação e 

Concorrência 
 

Prof. Dr. João Marcelo de Lima 
Assafim (UCAM) 

 

 
GT 02 - Propriedade Intelectual e 

Inovação 
 

Prof. Dr. Ricardo Sichel (UCAM) 
Prof. Jorge Alberto (UCAM) 

 
 



 
3. Do resultado da seleção: 
 
3.1. A divulgação do resultado da seleção dos artigos será dia 20 de 
novembro , através do site: www.pmd-ucam.org . 
 
3.2. Não será concedido prazo para recurso acerca da decisão final da banca 
avaliadora. 
 
3.3. Para cada grupo de trabalho serão aprovados os 5 (cinco) artigos que 
obtiverem as melhores notas na avaliação. 
 
3.4. Se houver grande número de artigos de alta qualidade submetidos ao 
mesmo grupo de trabalho, poderá se observar o desdobramento do grupo para 
contemplar um maior número de trabalhos. 
 
3.5. Caso o grupo de trabalho não receba artigos com a qualidade mínima para 
a apresentação, poderá haver o cancelamento do mesmo, a critério da 
organização do evento. 
 
 
 
4. Da estrutura a ser observada pelos artigos: 
 
4.1. O artigo deverá: 
 
a) possuir de 05 (cinco) a 10 (dez) laudas em documento do word (A4, fonte 
Times New Roman, tamanho 12, alinhamento justificado, espaçamento 1,5 
entre linhas, margens superior e esquerda com 3 (três) cm e inferior e direita 
com 2 (dois) cm; 
 
b) ter, no máximo, dois autores; 
 
c) apresentar breve introdução, desenvolvimento, conclusão e referências; 
 
d) conter título em português e em língua estrangeira (inglês, francês, italiano 
ou espanhol), fonte Times New Roman, tamanho 14, alinhamento centralizado 
e negrito; 
 
e) conter resumo na língua portuguesa e estrangeira (inglês, francês, italiano 
ou espanhol), com no mínimo 100 (cem) e no máximo 150 (cento e cinquenta) 
palavras; 
 
f) conter no mínimo 01 (uma) e no máximo 03 (três) palavras-chave na língua 
portuguesa e estrangeira (inglês, francês, italiano ou espanhol); 
 
g) as citações e as referências bibliográficas devem obedecer às normas 
vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 
 
4.2. O desrespeito a estas normas acarretará a imediata desclassificação do 
trabalho submetido. 
 



 
 
5. Da comunicação oral dos artigos: 
 
5.1 Os artigos aprovados deverão ser apresentados nos grupos de trabalhos 
específicos aos quais foram submetidos. 
 
5.2 Cada grupo de trabalho terá no mínimo um coordenador que será 
responsável pela ordem de apresentação e moderação das discussões. 
 
5.3 Cada participante terá no máximo 10 minutos para apresentação do artigo. 
Após, serão disponibilizados mais 05 minutos para as colocações dos outros 
participantes do GT. 
 
5.4 Não será admitida a utilização de equipamentos multimídias (datashow, 
microcomputadores etc.) nas apresentações. 
 
5.5 O autor que não apresentar o artigo não receberá o certificado de 
comunicação oral no evento. 
 
 
 
6. Da publicação nos Anais do evento: 
 
6.1 Somente os artigos apresentados oralmente no evento serão publicados 
nos Anais do seminário. 
 
6.2 Os Anais do evento serão disponibilizados apenas em formato eletrônico no 
prazo máximo de 60 dias após o término do evento. 
 
6.3 Não será permitida a revisão, alteração ou substituição dos artigos pelo 
autor após a submissão, para fins de publicação nos anais. 
 
6.4 O conteúdo dos artigos publicados será de inteira responsabilidade dos 
autores. 
 
 
 
7. Das inscrições no evento: 
 
7.1 As inscrições do evento serão feitas através do site www.pmd-ucam.org , a 
partir de 16 de outubro de 2012 . 
 
7.2 Cronograma para inscrição do participante (COM APRESENTAÇÃO DE 
ARTIGO)  
 
Dia 16 de outubro de 2012  = início do prazo de submissão dos artigos 
Dia 30 de outubro de 2012  = final do prazo de submissão dos artigos 
Dia 20 de novembro de 2012 = resultado da avaliação dos artigos 
 
Observação importante: Somente serão aprovados os a rtigos dos 
participantes que já tenham efetuado a inscrição do  evento.  



 
 
7.3 Cronograma para inscrição do ouvinte (SEM APRESENTAÇÃO DE 
ARTIGO) 
 
16 de outubro de 2012  = Início das inscrições 
 
 
8. Disposições Gerais: 
 
8.1 Os casos omissos serão julgados por uma comissão designada pelos 
organizadores do evento. 
 
8.2 Para dúvidas e mais informações fazer contato pelo e-mail 
ucam.seminario.informacoes@gmail.com . 
 
8.3 Outras informações também serão divulgadas no site www.pmd-
ucam.org . 
 
 
Rio de Janeiro, 
 
Comissão Organizadora 


