
VI ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
— Edital —

1. OBJETIVO

Estimular os alunos do curso de Direito da FA7 e de outras instituições de ensino superior (IES)
a desenvolverem atividades de produção científica na área jurídica, aperfeiçoando a formação
profissional e propiciando uma vivência acadêmica mais intensa e o aprofundamento de seus
conhecimentos.

2. TIPOS DOS TRABALHOS

Os trabalhos inscritos e selecionados para participarem do encontro poderão ser enquadrados em
uma das seguintes categorias:

a) Artigos Jurídicos: trabalhos realizados/concluídos, podendo ser capítulos adaptados de
monografias de conclusão dos cursos de graduação e pós-graduação.

b) Pesquisas de Iniciação Científica/Relatos de Pesquisa: trabalhos de pesquisas
realizados por alunos e orientados pelos professores da FA7 ou de outras IES ainda não
finalizados (em andamento).

A ficha de inscrição e as normas de premiação e formatação dos artigos estão disponíveis no sítio
eletrônico da FA7 (www.fa7.edu.br).

3. DATAS

3.1. Inscrições de trabalhos

12 a 17 de maio de 2010

3.2. Inscrições de participantes

12 a 19/maio/2010, no Centro Acadêmico Agerson Tabosa, com doação de, no mínimo, 1kg de
alimento não perecível (exceto sal). A entrega do alimento será feita a instituição filantrópica, cujo
nome será divulgado no evento.

3.3. Apresentações dos trabalhos

24 e 25/maio/2010, nos horários diurno e noturno, conforme programação a ser divulgada.

http://www.fa7.edu.br/


4. NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS

a) Em termos de formatação, os originais seguirão as normas para publicação na Revista Jurídica
da FA7 (itens IV (a) ou (b), estudo teóricos/ensaios ou relatos de pesquisa, respectivamente), que
se encontram no sítio eletrônico da faculdade.
b) Para inscrever gratuitamente seu trabalho, o autor entregará, na coordenação do curso, no prazo
fixado acima, duas vias impressas do seu trabalho (em papel tamanho A4), uma via gravada em
meio magnético (cd) e a ficha de inscrição, que também se encontra no sítio eletrônico da FA7.
c) Na primeira página, em nota de rodapé, deverão constar a titulação acadêmica e a vinculação
institucional dos autores, bem como o endereço postal ou eletrônico de pelo menos um deles, além
da identificação do professor orientador (nome completo, vinculação institucional, maior titulação
e endereço eletrônico).
d) Outras ilustrações (fotografias, mapas, desenhos) poderão ser inseridas nos trabalhos, desde
que possam ser editadas para atender à formatação do texto e apresentem boa qualidade gráfica
quando impressas.

5. NORMAS DE APRESENTAÇÃO

Nos dias acima informados, os trabalhos serão apresentados oralmente, por meio de
transparências, podendo ser utilizado o datashow através do programa MS PowerPoint, no tempo
máximo de 15 minutos. As apresentações serão coordenadas por um professor e mais 2 (dois)
avaliadores, indicado pelo coordenador do curso.

6. ESTRUTURA DOS TRABALHOS

Trabalho:
Resumo
Introdução c/ objetivos e metodologia
Resultados
Conclusão
Bibliografia

7. PREMIAÇÃO

A premiação será definida pela diretoria da FA7 em tempo do evento e será feita para os dois tipos
de trabalhos: Artigos Jurídicos de Graduação e Pós-Graduação.
Os prêmios serão concedidos por escolha da comissão organizadora do evento.

8. PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS



Os 3 (três) trabalhos/artigos de graduação e pós-graduação que obtiverem maior pontuação serão
publicados na Revista Jurídica da FA7.

9. CERTIFICADOS

Os alunos participantes do encontro receberão certificado de participação, verificada sua presença
pela coordenação do curso, com direito a até 16 h/a como atividades complementares.
Os autores dos trabalhos apresentados receberão certificado de apresentação de trabalho.

Fortaleza, 15 de março de 2010.

Prof. Felipe Braga Albuquerque
Prof. Felipe dos Reis Barroso
Membros da comissão organizadora


