
    
 

Universidade Luterana do Brasil – campus Torres 

Curso de Direito 

 

EDITAL –  

II CONCURSO DE ARTIGOS JURÍDICOS  

 

Artigo 1º A Coordenação do Curso de Direito, no uso de suas atribuições no uso de 

suas atribuições, institui o II Concurso de Artigos Jurídicos, que será regido pelo 

presente regulamento. 

DO OBJETO  

Artigo 1º Estabelece, no âmbito do Curso de Direito, o II Concurso de Artigos 

Jurídicos, o qual possui como objeto a seleção de Artigos Jurídicos com temáticas 

relacionadas aos Direitos Fundamentais. 

Parágrafo único Sendo possível aos alunos optar por realizar suas pesquisas em 

quaisquer das áreas jurídicas que envolvam uma problemática afim com o tema 

‘Direitos Fundamentais’. 

DOS OBJETIVOS  

Artigo 2º Institui o II Concurso de Artigos Jurídicos, cujos objetivos são os seguintes:  

I – incentivar atividades de pesquisa discente no âmbito do Curso de Direito;  

II – instituir publicação periódica dos resultados de pesquisas de docentes e discentes 

do curso de Direito.  

DAS INSCRIÇÕES  

Artigo 3º Podem se inscrever no II Concurso de Artigos Jurídicos, no período 

compreendido entre o dia 04/09/2014 e o dia 31/09/2014, os discentes que estiverem 

regularmente matriculados no Curso de Direito da ULBRA TORRES, observando os 

seguintes requisitos:  

I – a inscrição será feita junto a Coordenação do Curso de Direito;  

II – Os artigos poderão ser individuais ou em coautoria (de autoria do(s) aluno(s)), e 

cada candidato apenas poderá submeter um trabalho à seleção; 



    
 

III – Os artigos deverão ser entregues em três vias impressas e sem identificação da 

autoria;  

IV – entregar uma via em meio digital, em CD com identificação, na capa, do 

sobrenome do autor, seguido do nome e o título; 

V - as vias impressas, a via digital e a documentação exigida devem ser entregues em 

envelope pardo, de tamanho A4, não podendo conter nenhuma espécie de identificação;  

VI – no envelope será inserida uma etiqueta que o identifique com uma numeração pela 

Coordenação, assim como será inserida etiqueta própria em cada uma das folhas de 

rosto das vias impressas, objetivando a lisura da seleção.  

DA ELABORAÇÃO DO ARTIGO  

Artigo 4º Os artigos jurídicos inscritos neste Concurso deverão ser em língua 

portuguesa, precedidos de um Resumo, deverão seguir a metodologia de citação da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e mais o seguinte:  

I – ter no mínimo 10 (dez) e no máximo 15 (quinze) páginas;  

II – fonte: Times New Roman, estilo da fonte: normal, tamanho: 12; 

III – parágrafo: alinhamento justificado; espaçamento entre linhas de 1,5, sem recuos, 

sem espaçamentos e sem quebras de páginas;  

IV – bordas: sem bordas, sem bordas de páginas e sem sombreamento;  

V – número de páginas: no cabeçalho e com alinhamento à direita;  

VI – configuração de página: com as seguintes margens: 3,0 (superior e esquerda), 2,0 

(inferior e direita) tamanho: A4;  

VII – as notas de rodapé devem estar numeradas, em fonte Times New Roman, 

tamanho 10; 

VIII – o Resumo, em língua portuguesa, deverá possuir entre 100 (cem) e 200 

(duzentas) palavras, fonte 10, letra Times New Roman, espaçamento simples; 

IX – não devem apresentar separação de sílabas. 

§ 1º O artigo científico deverá apresentar conhecimentos básicos sobre o tema, 

linguagem impessoal, referência bibliográfica consistente e proporcional ao conteúdo 

escrito, clareza e objetividade, emprego correto do vernáculo e da metodologia, 

relevância científica e a seguinte seqüência:  



    
 

RESUMO, PALAVRAS-CHAVE (em número de três), TÍTULO, espaço em branco 

para inserção da identificação, INTRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO, 

CONSIDERAÇÕES FINAIS e REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.  

DA SELEÇÃO  

Artigo 5º A seleção dos artigos jurídicos ficará a cargo da Comissão Julgadora e 

Organizadora, composta por Professores do Curso de Direito, nomeados pela 

Coordenação do Curso.  

§1º A Comissão avaliará os artigos do ponto de vista material e formal e lhes atribuirá 

uma nota de zero a dez; 

§2º em caso de empate, a Coordenação do Curso atribuirá uma segunda nota, cuja 

função única é o desempate; 

§3º tanto à decisão da Comissão Julgadora e Organizadora, quanto à eventual decisão da 

Coordenação do Curso não caberá qualquer tipo de recurso. 

Artigo 6º Serão publicados, em um mural de acesso público dos acadêmicos, assim 

como por meio eletrônico através da página institucional, os artigos e autores com a 

primeira e segunda colocação no II Concurso de Artigos Jurídicos no dia 13/11/2014.  

Parágrafo único. Todos os autores dos artigos jurídicos classificados, conhecendo e 

concordando integralmente com as regras contidas neste Edital, comprometem-se a 

ceder os direitos autorais para posterior publicação, além de isentar o Curso de Direito 

da Ulbra de Torres e a Coordenação, do aporte teórico e científico contido no artigo 

científico que são de inteira responsabilidade de seus autores.  

DA CLASSIFICAÇÃO E DA PREMIAÇÃO:  

Artigo 7º Serão classificados os 02 (dois) melhores artigos e concedidos os seguintes 

prêmios:  

I – Publicação dos 02 (dois) melhores artigos;  

II – Certificado de 30 horas e Menção Honrosa aos dois primeiros colocados.  

§ 1º Os autores dos trabalhos que atingirem o critério mínimo de qualidade definido 

pela Comissão Julgadora (avaliação igual ou maior a 8,0) receberão certificado de 

atividades complementares de pesquisa correspondente a carga-horária de 10h (dez 

horas).  

§ 2º Havendo possibilidade, a Organização do Concurso poderá anunciar, a qualquer 

tempo, a inclusão de novas formas de premiação, sem prejuízo dos prêmios já listados 

neste edital.  



    
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Artigo 8º Os autores dos textos classificados para publicação obrigam-se, desde já, de 

forma inequívoca, irretratável e irrevogável, a encaminhar Termo de Autorização de 

Publicação da obra premiada para a sua utilização gratuita, para finalidade institucional, 

à Coordenação do Curso de Direito.  

Artigo 9º A inscrição no presente Concurso implica na aceitação inequívoca, 

irretratável e irrevogável das normas deste Edital.  

Artigo 10º Os casos omissos, não previstos nesta Resolução, serão decididos pela 

Comissão Julgadora e Organizadora, mediante requerimento fundamentado, 

comprovado e protocolado pelo interessado.  

 

Torres, 04 de setembro de 2011.  

 

 

________________________________________ 

Prof. Msc. Alexandre Quartiero 

Coordenador do Curso de Direito 

  


