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SUMMER SCHOOL | ROMA 2022 

CHAMADA DE TRABALHOS 

 

O SUMMER SCHOOL consiste em uma semana de atividades de pesquisa, 

seminários e debates com juristas brasileiros e estrangeiros. Prima-se pela 

excelência acadêmica e pelo estabelecimento de relações de cooperação 

científica e institucional com renomadas instituições internacionais, tendo 

como base o diálogo transnacional. 

 

 

I – Submissão de trabalhos 

 

Art. 1º. Pesquisadores, acadêmicos, docentes e demais interessados 

poderão submeter trabalhos para apresentação no SUMMER SCHOOL | 

ROMA 2022. 

 

Art. 2º. A chamada de trabalhos para o SUMMER SCHOOL | ROMA 2022 

envolve a submissão de um resumo estendido (de 07 a 10 páginas) que, 

após avaliação favorável, será considerado apto a ser apresentado no 

evento e disputar o Concurso de Artigos. 

Parágrafo Único: O envio do texto completo (contendo 25 a 30 páginas) é 

obrigatório apenas aos três resumos estendidos considerados vencedores 

do Concurso de Artigos. 

 

Art. 3º. As submissões do resumo estendido poderão ser realizadas até às 

23h59 do dia 31 de julho de 2022 (domingo) por meio do formulário 

disponível em: <http://www.abdconst.com.br/grupo-de-trabalho-summer-

school>. 

Parágrafo Primeiro. Cada autor poderá submeter apenas um texto. 

Parágrafo Segundo. Considerando o número limitado de vagas (vide 

edital), recomenda-se aos interessados em submeter trabalhos que realizem 

a sua inscrição de modo antecipado. 

Parágrafo Terceiro. No ato da inscrição, um dos autores ficará responsável 

pela submissão do trabalho, devendo enviar dois arquivos: 1) o primeiro em 

formato DOC contendo o nome dos autores no corpo do texto; 2) o segundo, 

em formato PDF - Portable Document Format, sem qualquer identificação 

dos autores. 

http://www.abdconst.com.br/grupo-de-trabalho-summer-school
http://www.abdconst.com.br/grupo-de-trabalho-summer-school
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Art. 4º. A submissão do resumo estendido não assegura a participação no 

SUMMER SCHOOL. 

 

 

II – Normas editoriais e de formatação 

 

Art. 5º. Os resumos estendidos deverão ser apresentados seguindo as 

regras a seguir expostas, com vistas à sua apresentação no evento. 

Parágrafo Único: Poderão ser submetidos trabalhos em língua portuguesa 

e estrangeira (inglês, espanhol, italiano e francês). 

 

Art. 6º. Os resumos estendidos deverão ser subscritos por no máximo três 

autores. 

Parágrafo Primeiro. Fica restrita a submissão de um trabalho por autor. 

Parágrafo Segundo. Todos os autores devem estar inscritos de maneira 

regular no evento, ainda que não possam estar presentes em Roma para a 

apresentação do texto.  

Parágrafo Terceiro. É necessário que ao menos um dos autores tenha 

titulação de Doutor em Direito ou áreas afins, atribuída por Instituição de 

Ensino Superior reconhecida pelo MEC. 

 

Art. 7º. As normas de formatação dos resumos estendidos serão: 

I – Os trabalhos serão redigidos em português, espanhol ou inglês e 

digitados em processador de texto Word. 

II – Fonte para o corpo do texto: Times New Roman tamanho 12; 

III – Fonte para as notas de rodapé e citações longas de mais de 3 

linhas: Times New Roman tamanho 10; 

IV – Entrelinhamento para o corpo do texto: 1,5; 

V – Entrelinhamento para as notas de rodapé e citações 

longas:1,0; 

VI – Preferência ao uso da terceira pessoa do singular; 

VII – Estilo utilizado nas palavras estrangeiras: itálico; 

VIII – Estilo utilizado para destacar palavras do próprio texto: negrito; 

IX – Número de páginas: entre 07 e 10 páginas (total), justificado e 

com páginas numeradas. 

 

Art. 8º. As normas editorias de estrutura do resumo estendido serão: 

I – Cabeçalho: título e subtítulo 

II – Nome do(s) autor(es), de acordo com o art. 3º, § 2º. 

III – Título: deve ser claro e objetivo, podendo ser complementado por 

um subtítulo separado por dois pontos, em fonte maiúscula e 

minúscula, em negrito e centralizado; 
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IV – Título em outra língua: nos textos em português, espanhol, 

italiano, francês e alemão, será apresentado um título em inglês. Nos 

textos em língua inglesa, será apresentado um título em português; 

V – Nome do(s) autor(es): indicação por extenso depois do título, 

alinhado à esquerda; Créditos: qualificação e endereço eletrônico (e-

mail) do(s) autor(es), informados abaixo do nome (vide art. 3º, § 2º); 

VI – Texto do resumo: deverá apresentar como partes uma introdução, 

desenvolvimento e conclusão. 

VII – Citação, notas de rodapé e referências bibliográficas: deve-se 

seguir a ABNT – NBR 10520. As referências bibliográficas completas 

devem ser apresentadas no final do texto. 

VIII – Serão considerados o sistema de chamada numérico e Autor 

data. 

 

Art. 9º. Os resumos estendidos vencedores do concurso deverão ser 

convertidos em artigos científicos. As normas de formatação do artigo 

completo serão: 

I – Os trabalhos serão redigidos em português, espanhol ou inglês e 

digitados em processador de texto Word. 

II – Fonte para o corpo do texto: Times New Roman tamanho 12; 

III – Fonte para as notas de rodapé e citações longas de mais de 3 

linhas: Times New Roman tamanho 10; 

IV – Entrelinhamento para o corpo do texto: 1,5; 

V – Entrelinhamento para as notas de rodapé e citações 

longas: 1,0; 

VI – Preferência ao uso da terceira pessoa do singular; 

VII – Estilo utilizado nas palavras estrangeiras: itálico; 

VIII – Estilo utilizado para destacar palavras do próprio texto: negrito;  

IX – Número de páginas: no mínimo 25 e no máximo 30 páginas, 

justificado e com páginas não numeradas, podendo a juízo da 

ABDConst ser aceito artigo com mais de 30 páginas. 

 

Art. 10. As normas editorias de estrutura do artigo completo serão: 

I - Cabeçalho: título, subtítulo, nome do(s) autor(es); 

II – Título: deve ser claro e objetivo, podendo ser complementado por 

um subtítulo separado por dois pontos, em fonte maiúscula e 

minúscula, em negrito e centralizado; 

III – Título em outra língua: nos textos em português, espanhol, 

italiano, francês e alemão, será apresentado um título em inglês. Nos 

textos em língua inglesa, será apresentado um título em português; 
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IV – Nome do(s) autor(es): indicação por extenso depois do título, 

alinhado à esquerda; Créditos: qualificação e endereço eletrônico (e-

mail) do(s) autor(es), informados abaixo do nome; 

V – Resumo: síntese do conteúdo do artigo de 100 a 250 palavras, 

incluindo tabelas e gráficos, em voz ativa e na terceira pessoa do 

singular e localizado antes do texto (ABNT – NBR 6028); expressar 

na primeira frase do resumo o assunto tratado, situando no tempo e 

no espaço; dar preferência ao uso da terceira pessoa do singular; 

ressaltar os objetivos, métodos, resultados e as conclusões do 

trabalho; 

VI – Resumo em outra língua: nos textos em português, espanhol, 

italiano, francês e alemão, será apresentado um resumo em inglês. 

Nos textos em língua inglesa, será apresentado um resumo em 

português; 

VII – Palavras-chave: até 5 (cinco) palavras significativas que 

expressem o conteúdo do artigo, escritas em negrito, alinhamento à 

esquerda, separados por ponto e vírgula ou ponto; 

VIII – Palavras-chave em outra língua: nos textos em português, 

espanhol, italiano, francês e alemão, serão apresentadas palavras-

chave em inglês. Nos textos em língua inglesa, serão apresentadas 

palavras-chave em português. 

IX – Sumário: informação das seções que compõem o artigo, 

numeradas progressivamente em algarismo arábico; 

X – Citação, notas de rodapé e referências bibliográficas: deve-se 

seguir a ABNT – NBR 10520. As referências bibliográficas completas 

devem ser apresentadas no final do texto; 

XI – Anexo: material complementar ao texto, incluído ao final apenas 

quando indispensável; 

XII – Tabelas ou gráficos: devem ser adotadas as “normas de 

apresentação tabular” publicadas pelo IBGE. 

 

Art. 11. O não cumprimento das regras metodológicas e de formatação 

importarão na eliminação sumária dos trabalhos submetidos para avaliação. 

 

 

III – Avaliação e aprovação dos textos 

 

Art. 12. Após o recebimento dos resumos a comissão avaliadora fará uma 

análise prévia de caráter eliminatório. 

Parágrafo Único. Como regra institucional, informa-se que todos os textos 

enviados serão submetidos a programa detector de plágio. Caso 

reconhecido o plágio, o texto será eliminado. 
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Art. 13. Os trabalhos, sem identificação de autoria, serão considerados 

“aptos” após parecer favorável de dois pareceristas Doutores. 

 

Art. 14. Em caso de submissão de um parecer de aprovação e um parecer 

de rejeição o trabalho será enviado para um parecer de desempate, por 

terceiro parecerista com título de Doutorado. 

 

Art. 15. Os resumos estendidos serão avaliados em até quinze dias após a 

submissão por seu(s) autor(es).  

 

 

IV – Apresentação dos trabalhos 

 

Art. 16. Os resumos estendidos aprovados estarão aptos para apresentação 

no SUMMER SCHOOL | ROMA 2022. 

Parágrafo Único. Será destinado um dia do evento (período matutino e 

vespertino, caso necessário) para apresentação dos trabalhos. A data 

específica da apresentação comporá a programação do evento, e será 

divulgada aos participantes posteriormente. 

 

Art. 17. Os autores dos trabalhos aprovados e apresentados no SUMMER 

SCHOOL receberão certificado impresso de apresentação. 

 

 

V – Do Concurso de Artigos 

 

Art. 18. Todos os resumos estendidos encaminhados e aprovados para 

apresentação no evento estarão automaticamente inscritos no Concurso de 

Artigos. 

Parágrafo Primeiro: É necessário que, ao menos, um dos autores do 

resumo estendido apresente o trabalho. 

 

Art. 19. O Concurso de Artigos envolve: 

I - A submissão de um resumo estendido nas regras e prazos 

indicados para avaliação pela ABDConst, bem como sua 

apresentação no evento. 

II - Caso selecionado como um dos três melhores após a 

apresentação, tal resumo deve ser convertido em artigo científico, 

consoante regras estabelecidas neste edital. 

 

Art. 20. Os textos passarão por duas avaliações: 
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I – a primeira atestará a sua conformidade com o edital e qualidade 

necessária para apresentação no SUMMER SCHOOL | ROMA 2022. 

II – a segunda avaliação será realizada por banca de professores no 

dia do evento. 

  

Art. 21. As duas avaliações mencionadas no artigo anterior serão somadas 

e os três trabalhos melhor colocados no concurso receberão: 

I – prêmio em dinheiro nos valores de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

ao(s) primeiro(s) colocado(s), R$ 3.000,00 (três mil reais) ao(s) 

segundo(s) colocado(s) e R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) 

ao(s) terceiro(s) colocado(s). 

II – certificado atestando a colocação. 

III – publicação dos artigos finais em obra decorrente do evento. 

Parágrafo Único. Conforme definição realizada na ficha de inscrição, o 

pagamento do prêmio, em sua integralidade, será realizado para a pessoa 

indicada como responsável. 

 

Art. 22. O resultado do concurso será divulgado no último dia do evento. A 

entrega dos prêmios ocorrerá somente após o envio do artigo final, em 

conformidade com as regras desse edital, cujo prazo de envio não pode 

exceder a noventa dias contados à partir de 14 de novembro de 2022. 

Parágrafo Único. O não cumprimento do prazo indicado importará na 

eliminação do(s) contemplado(s) com o prêmio. 

 

 

VI – Disposições finais 

 

Art. 23. Os autores, no ato de submissão, cedem gratuitamente e sem ônus 

todos os direitos autorais à ABDConst. 

 

Art. 24. Disponibiliza-se o e-mail summer@abdconst.com.br para dúvidas e 

eventuais questões. 

 

Art. 25. Todas as omissões serão resolvidas pela Comissão Organizadora 

do SUMMER SCHOOL | ROMA 2022. 

 

Curitiba, 24 de dezembro de 2021. 

 

Comissão Organizadora do SUMMER SCHOOL | ROMA 2022 

Vania de Aguiar 
Luis Henrique Braga Madalena 

Rene Sampar 

mailto:summer@abdconst.com.br
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ANEXO I – Cronograma 

 

Prazo final para submissão de resumos 

estendidos 

31 de julho de 2022. 

Divulgação dos trabalhos aprovados 15 dias após a submissão do resumo. 

Apresentações Ocorrerão durante o evento (07 a 11 

de novembro de 2022). A data será 

divulgada com a programação do 

evento. 

Prazo aos vencedores do Concurso de 

Artigos para entrega dos textos finais 

90 dias contados do dia 14 de 

novembro de 2022. 

 

 

 

 

 


