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REGULAMENTO DE APRESENTAÇÃO 

DE COMUNICADOS CIENTÍFICOS 

 

 
Encontra-se aberta a oportunidade para que estudantes, pesquisadores, professores e operadores do Direito e 

ciências correlatas apresentem no seminário internacional DIREITO ADMINISTRATIVO E SUAS 

TRANSFORMAÇÕES ATUAIS comunicados científicos. A proposta é promover a publicização de 
trabalhos acadêmicos e profissionais de relevância no contexto dos temas do evento. Pode ser apresentadono 

máximoumcomunicado por participante, sendo autorizada a autoria individual ou coautoria de no máximo 

dois autores. Os investigadores que apresentarem comunicados científicos são também convidados a 

participar do concurso de artigos jurídicos a ser realizado nos termos do regulamento próprio (sendo a 
participação do comunicado um requisito à participação no concurso de artigos). É autorizada, contudo, a 

apresentação de comunicado científico sem a inscrição do artigo completo no concurso de artigos. 

 

Regras da Apresentação de Comunicados Científicos 

 

1. Estão abertas as inscrições para a apresentação de comunicados científicos no seminário internacional 

DIREITO ADMINISTRATIVO E SUAS TRANSFORMAÇÕES ATUAIS. 
2. As apresentações ocorrerão em sala do PPGD-UFPR, nas dependências da Universidade Federal do 

Paraná (Praça Santos Andrade, n. 50, 3ª andar, Curitiba-PR), no dia 16 de setembrode 2015, a partir das 14h.  

3. Os trabalhos que forem aceitos para apresentação, e cujos autores estiverem inscritos no evento, serão 
publicados na forma de resumo nos anais do evento. A publicação do trabalho está condicionada à efetiva 

apresentação da comunicação científica no Seminário por pelo menos um dos autores. 

http://www.cahs.org.br/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Os interessados deverão enviar os resumos dos comunicados em arquivo Word ao e-mail 

seminariocahs.dtoadm@gmail.com até o dia 10 de setembro de2015. A coordenação do evento irá 
encaminhar resposta ao interessado informando sobre a aceitação ou não de cada trabalho no prazo máximo 

de 7 dias após o recebimento do email. O resultado final de todos os resumos selecionados para 

apresentação será divulgado no máximo até o dia 13 de setembrode 2015 no site do CAHS 

(http://www.cahs.org.br). 
5. Os resumos selecionados deverão ser apresentados em público e perante a Comissão de Análise (composta 

por no mínimo três professores, indicados pela organização do evento) em data e horário indicados no item 2 

deste regulamento, segundo a programação do evento, pelo tempo máximo de 10 minutos, podendo ou não o 
apresentador ser questionado pela Comissão em caso de dúvidas e contestações (caso em que o candidato 

terá igual tempo para sua manifestação). 

6. Serão apenas aceitos trabalhos de acadêmicos e profissionais inscritos individualmente ou em dupla, 

oriundos de qualquer Curso superior (Graduação ou Pós-Graduação), desde que o tema enfocado esteja 
inserido em uma das temáticas do Seminário (ver ANEXO I, infra). Poderá vir apresentar o trabalho apenas 

um dos autores ou ambos os autores. 

7. Serão desclassificados resumos que não estiverem de acordo com os seguintes critérios de admissão:  
7.1. Título em caixa alta e negrito no idioma do texto e em inglês. 

7.2. Nome completo dos autores, seguido de afiliação institucional (nome por extenso da 

universidade(s) à(s) qual(s) se encontra vinculado como aluno ou professor, com indicação de 
cidade, Estado e país da instituição), titulação acadêmica (começando pela mais elevada), outros 

vínculos com associações científicas, profissão e e-mail do(s) autor(es), com um máximo de dois 

autores por trabalho. 

7.3. Resumo com referência ao objetivo do trabalho, ao procedimento metodológico utilizado e aos 
resultados e conclusões. Deve possuir mínimo de 250 e máximo de 500 palavras; espaçamento 

entrelinhas de 1.0 (simples). 

7.4. Indicação de cinco palavras-chave no idioma do texto (português ou espanhol) e em inglês. 
8. Serão desclassificados trabalhos que não estiverem de acordo com os critérios de admissão.  

9. Todos os participantes receberão seu respectivo certificado de apresentação de trabalho científico em 

Seminário. 
10. A Comissão indicará os três melhores comunicados apresentados, que receberão premiação em ordem de 

classificação(independentemente do concurso de artigos)e serão automaticamente convidados a publicar um 

artigo completo nos anais do evento (sujeito à aprovação prévia da versão completa do artigo pela Comissão 

de Análise), em formato de livro digital com ISBN, financiado com recursos da CAPES. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

REGULAMENTO PARA O CONCURSO DE ARTIGOS JURÍDICOS 

Prêmio Professor Romeu Felipe Bacellar Filho 

 

 

 

O seminário internacional DIREITO ADMINISTRATIVO E SUAS TRANSFORMAÇÕES ATUAIS abre à 
participação de graduandos, pós-graduandos, professores e demais profissionais o Concurso de Artigos 

Jurídicos. Trata-se de uma forma de premiação de trabalhos de elevada relevância e qualidade intelectual que 

serão analisados por uma comissão de professores especialmente designada para esta tarefa. Será conferido o 
Prêmio de 1º Lugar – Menção Honrosa como uma forma de prestigiar o vencedor. O Concurso de Artigos 

Jurídicos é realizado de acordo com este regulamento, que estabelece regras formais e materiais garantidoras 

da qualidade dos trabalhos e busca assegurar a imparcialidade no julgamento dos textos que concorrerão.A 

coordenação do evento irá encaminhar resposta ao interessado informando da aceitação ou não do artigo no 
prazo máximo de 10 dias após o recebimento. 

 

1. O candidato interessado em participar deverá necessariamente apresentar o futuro artigo como 

comunicado científico no Evento (segundo as regras de apresentação de resumos da sessão de 

comunicados) e, ainda, enviar o artigo em arquivo Word (.doc), através do e-mail 

seminariocahs.dtoadm@gmail.com, com identificação de autor. 
2. No corpo do e-mail deverá constar: Nome completo dos autores, seguido de afiliação institucional (nome 

por extenso da universidade(s) à(s) qual(s) se encontra vinculado como aluno ou professor, com indicação de 

cidade, Estado e país da instituição), titulação acadêmica (começando pela mais elevada), outros vínculos 

com associações científicas, profissão e e-mail do(s) autor(es), com um máximo de dois autores por 
artigo.Esta informação deverá ser repetida na primeira página do artigo. 

3. O artigo deverá ser escrito em documento Word, justificado, nos termos abaixo (podendo ter no máximo 

dois autores): 
3.1.Título no idioma do artigo (português ou espanhol) e em inglês em caixa alta negrito. 

3.2.O resumo no idioma do artigo (português ou espanhol) e em inglês (fonte times new roman 12, com 

espaçamento entre linhas único/simples, sem parágrafo ou citações e referências, com até 200 palavras). 
O resumo deve referir-se ao objetivo do trabalho, ao procedimento metodológico utilizado e aos 

resultados e conclusões. Cinco palavras-chave no idioma do texto e em inglês.  

3.3. O trabalho deve ser escrito em português ou espanhol e deve ter entre 10 e 25 páginas(tamanho A4), 

compreendendo a introdução, desenvolvimento, conclusão (não necessariamente com esses títulos) e 
uma lista de referências bibliográficas – margem de 2,5 cm em todos os lados. O corpo do trabalho deve 

ser apresentado com fonte Times New Roman 12, espaçamento entre linhas de 1,5. Citações diretas 

devem seguir o seguinte padrão de registro: transcrição com até cinco linhas deve constar do corpo do 
texto, com letra e espaçamento normais, e estar entre aspas. Fica vedada a utilização de citações longas 

(citações que ultrapassem cinco linhas).  

3.4. As notas deverão ser feitas em rodapé tanto para as referenciais quanto para as explicativas. Não é 

permitida a utilização do sistema autor-data, que se utilizado implicará a desclassificação do trabalho. As 
páginas deverão ser numeradas no canto superior direito. Seguir as normas da ABNT. 

4. O prazo para recebimento dos artigos será até 10 de setembro de 2015. No prazo máximo de 7 dias após 

o recebimento será informado ao autor se o artigo foi aceito para o concurso. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. O artigo vencedor será o que obtiver a maior média das avaliações individuais da comissão. Em caso de 

empate a comissão deverá escolher o melhor trabalho por votação nominal. 
6. Serão aceitos artigos de acadêmicos e profissionais oriundos de qualquer curso superior (graduação, 

especialização, mestrado e doutorado) desde que o tema enfocado esteja inserido em uma das temáticas do 

Seminário e dos eventos paralelos (ver ANEXO I, infra). 

7. Serão desclassificados trabalhos que não estiverem de acordo com os critérios de admissão ou se 
verificado que o(s) autor(es) não está(ão) inscrito(s) nem presente(s) no evento, ou que não apresentou o 

resumo do trabalho na sessão de comunicados científicos. 

8. O primeiro colocado receberá como prêmio: 
8.1. Um certificado de concessão do Prêmio Professor Romeu Felipe Bacellar Filho; 

8.2. A publicação de seu artigo na íntegra nos anais do evento (livro com ISBN, financiado com recursos 

da CAPES); 

8.3. O valor de R$2.000,00 (dois mil reais). 
9. O segundo colocado receberá como prêmio: 

9.1. Um certificado de concessão do Prêmio de 2º lugar no Concurso de Artigos Jurídicos; 

9.2. A publicação de seu artigo na íntegra nos anais do evento (livro com ISBN, financiado com recursos 
da CAPES); 

9.3. O valor de R$1.000,00 (mil reais). 

10. O demais trabalhos apresentados também poderão ser convidados a serem publicados nos Anais, a 
critério da Comissão de Avaliação e da Comissão Organizadora, se obtiverem avaliação condizente. 

11. O resultado será divulgado até o dia 30 de setembro de 2015, no site do CAHS (www.cahs.org.br). 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ANEXO I – Eixos temáticos do Seminário 

 

 

EIXO 1 – A constitucionalização do Direito Administrativo 

 

EIXO 2 – Processo administrativo: desafios contemporâneos 
 

EIXO 3 – Transformações dos serviços públicos no Brasil 

 
EIXO 4 – Os novos paradigmas do Direito Administrativo 

 

EIXO 5 – Transformações dos contratos administrativos 

 
EIXO 6 –Direitos sociais e Administração Pública: novas perspectivas 

 

EIXO 7 –Responsabilidade civil do Estado e suas transformações 


