EDITAL DE CHAMADA DE RESUMOS EXPANDIDOS PARA O I
CONGRESSO DA COMISSÃO DE DIREITO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DA MODA
A Comissão de Direito da Indústria e Comércio da Moda da OAB-CEARÁ convida a
submeter resumos expandidos, conforme disposições trazidas nesta chamada pública.
I. DAS DATAS: Os resumos expandidos serão recebidos de 02 de março de 2020 até
02 de abril de 2020. A análise dos resumos é sem identificação, garantindo a
imparcialidade da avaliação. O procedimento exige o exame por, no mínimo, dois
avaliadores. O resultado será divulgado impreterivelmente até o dia 10 de abril de
2020.
II. DA SUBMISSÃO DO RESUMO EXPANDIDO E AVALIAÇÃO: O resumo
expandido deverá ser encaminhado por um dos autores (máximo de 2 autores por
trabalho),exclusivamente
para
o
endereço
eletrônico:
selecaoartcdimodaoabce@gmail.com, somente no formato word, dois arquivos: COM e
SEM identificação. Cada autor só poderá submeter um resumo expandido.
a) Serão rejeitados arquivos em PDF. O mesmo ocorrerá nos casos de plágio
identificado e demonstrado pelos avaliadores. Em qualquer caso, o(s) autor(res) será(ão)
devidamente comunicado(s) pela Comissão Organizadora do Evento.
b) Poderão submeter os resumos expandidos: graduando(s) e graduado(s) em Direito
e/ou Design de Moda e/ou Ciências Contábeis, Especialista(s) em Direito e/ou Design
de moda e/ou Ciências Contábeis, Mestre(s) e/ou Mestrando(s) em Direito e/ou Design
de moda e/ou Ciências Contábeis, Doutore(s) e/ou Doutorando(s) em Direito e/ou
Design de Moda e/ou Ciências Contábeis. Advogados, Estilistas e Contadores.

III. NORMAS EDITORIAIS:
- Ser inédito;
- Escrito em português;
- Possuir de 05 até 06 laudas em folha A4, posição vertical;
- Fonte Times New Roman; corpo 12; alinhamento justificado (menos nas referências);
sem separação de sílabas;
- Entrelinhas com espaçamento 1,5;
- Parágrafo de 1,5 cm;
- Margens: superior e esquerda: 3 cm, inferior e direita: 2 cm;
- Conter TÍTULO, INTRODUÇÃO COM A PROBLEMÁTICA E
REFERÊNCIAS.
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IV. EIXOS DOS
ACADÊMICOS

GT’S

ACADÊMICOS

“GRUPO

DE

TRABALHO”

1-GT de Direito Ambiental
2-GT de Direito Constitucional
3-GT de Direito Digital e Civil
4-GT de Direito da Propriedade Intelectual
5- GT de Direito do Trabalho
6- GT de Direito Penal
7- Todos os grupos de trabalho e os trabalhos resultantes, deverão ser relacionados à
indústria da moda.
V. CRITÉRIOS DE ANÁLISE:
1. Título do resumo corresponde ao GT submetido;
2. Estrutura do resumo adequada e lógica;
3. Linguagem utilizada dentro das normas corretas da Língua Portuguesa;
4. Expor a problemática da investigação do tema;
VI. DOS RESULTADOS: Ficarão disponíveis no site da OABCEARÁ
(http://oabce.org.br/) dentro da aba “serviços” do referido site institucional e no
Instagram @cdimoda.ce.
VII. DA APRESENTAÇÃO DOS RESUMOS EXPANDIDOS: Somente será
permitida a apresentação de resumos pelo(s) autor(es) e no idioma que foi escrito o
artigo. É suficiente a presença no evento de apenas um autor de cada resumo expandido.
a) A apresentação do(s) resumo(s) aprovado(s) terá duração de até 10 minutos por
resumo. Ao final das atividades do grupo de trabalho, o coordenador entregará a
declaração de apresentação de resumo somente ao(s) autor(es) presentes e mediante
assinatura (legível) na lista de presença.
b) Só serão publicados nos anais (Vol. 1, com ISBN) os resumos expandidos
apresentados que forem transformados em artigos. A versão final do trabalho deve ser
enviada para o e-mail: selecaoartcdimodaoabce@gmail.com, até 120 dias após o fim do
evento. Não serão disponibilizados recursos audiovisuais (data show, projetores, etc.)
para a apresentação dos trabalhos.Não serão disponibilizados tradutores de quaisquer
idiomas.
VIII. DA IMPOSSIBILIDADE DE RECURSO PARA REAVALIAÇÃO: Não será
concedido prazo para recurso acerca da decisão final da banca avaliadora. Caso haja
empate entre os dois pareceres (aprovado e reprovado), será dado o voto de minerva por
um terceiro.
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IX. DAS INSCRIÇÕES E CERTIFICADO(S) DO(S) EVENTO(S): As inscrições
para o evento serão realizadaspor meio do site Sympla em link informado no site da
OAB/Ce: (http://oabce.org.br/), ou presencialmente.
a) A apresentação dos resumos submetidos, estarão vinculadas à inscrição no evento.
Ocorrendo qualquer alteração, os autores receberão e-mail da Comissão Organizadora.
b) A(s) Declaração(ões) de Apresentação de Resumos será(ão) entregue(s) no(s)
Evento(s) da I edição (uma via para cada resumo).
c) Os certificados de participação como ouvinte serão enviados por e-mail até 120 dias
após o evento.

X. DA PUBLICAÇÃO DO ARTIGO: Só serão publicados nos anais (Vol. 1, com
ISBN) os resumos expandidos apresentados e transformados em artigos.
a) A versão de artigo (até 15 páginas) deve ser enviada para o e-mail:
selecaoartcdimodaoabce@gmail.com, até 120 dias após a realização do evento.
b) Os artigos serão publicados em E-book, desde que contenham:TÍTULO,
INTRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO DO TEMA, REFERÊNCIAS (devem
obedecer a NBR 6023/2018 da ABNT) E CONSIDERAÇÕES FINAIS.
c) O critério de publicação dos artigos será pautado nas notas atribuídas aos trabalhos.
Sendo assim, os melhores artigos serão publicados no E-book de acordo com as
respectivas notas, em ordem da maior para a menor.
d) A data da publicação será definida pela gestão da Comissão da Indústria e Comércio
da Moda da OAB-CEARÁ.

CONTATO: informações e esclarecimentos adicionais deverão ser encaminhados
ao endereço eletrônico: selecaoartcdimodaoabce@gmail.com.

INFORMAÇÕES: Nara Brandão: (85) 98800-6177/narabrandao.adv@hotmail.com;
Dayane Nayara: (21) 984929284/dayanenayarad@outlook.com; Izabel Facó:
maracabaadv@gmail.com;Tais
Tavares:
taistavaresvp@gmail.com;Giovanna
Barros:(85) 99725557/giovanna-freitas@hotmail.com.

Comissão Organizadora da Chamada de Trabalhos
Comissão da Indústria e Comércio da Moda da OAB-CEARÁ
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