EDITAL 01/2020

I CONCURSO DE ARTIGOS DA CECONST

A Comissão de Estudos Constitucionais da OAB/CE torna pública a abertura das inscrições e
estabelece as normas relativas à participação no I Concurso de Artigos em comemoração ao
aniversário da Constituição Federal de 1988, tendo como temática os “32 anos da Constituição
Federal e o papel do STF”.
1. OBJETIVOS
1.1 Divulgar as atividades de pesquisa realizadas por alunos de cursos de graduação das
instituições de ensino superior do país.
1.2 Promover a integração entre ensino e pesquisa.
1.3 Avaliar os trabalhos desenvolvidos por alunos de instituições de ensino superior.

2. PÚBLICO ALVO
Alunos regularmente matriculados em instituições de ensino superior brasileiras em nível de
graduação.

3. SUBMISSÃO E REQUISITOS DO TRABALHO
3.1 As submissões dos trabalhos serão realizadas no período de 28 de setembro a 10 de
outubro de 2020, por meio do seguinte endereço eletrônico: ceconst@oabce.org.br
3.2 Serão aceitos trabalhos de alunos regularmente matriculados em instituições de ensino
superior brasileiras em cursos de graduação.
3.3 O aluno deverá inserir a comprovação a que se refere o item 3.2 em anexo no momento de
submissão do trabalho, juntamente com a ficha de inscrição.
3.4 Caso o trabalho seja feito por mais de um aluno de graduação, todos deverão comprovar a
qualidade de estudante.
3.5 Cada autor pode apresentar apenas 01 (um) trabalho como autor submissor, não tendo
limites para participar como demais autores.

3.6 Serão permitidos trabalhas de até 03 alunos, sendo um submissor e dois coatores.
3.7 Não serão aceitos trabalhos submetidos por qualquer outro meio, tampouco após o
período de recebimento estabelecido no item 3.1. Assim, recomenda-se o envio do trabalho
com antecedência, uma vez que a CECONST não se responsabilizará por inscrições não
recebidas em decorrência de eventuais problemas técnicos e congestionamentos.
3.7 Não serão emitidos pela Coordenação nenhum tipo de comprovante e/ou declaração de
participação durante a seleção e a apresentação dos trabalhos.
3.8 Os resumos de artigo deverão ser enviados em PDF, e no corpo do e-mail deve conter os
dados dos autores: Nome completo, CPF, endereço eletrônico e instituição de ensino de
origem.
3.9. Havendo empate, terá preferência o artigo enviado primeiro, considerando a data/hora do
envio.

4. ELABORAÇÃO DO TRABALHO ESCRITO
4.1 O trabalho deverá ser submetido em formato PDF e ter no mínimo 3 (três), e no máximo 6
(seis) páginas e observar as seguintes regras:
4.1.1 Estrutura do Artigo:
Trabalho redigido em língua portuguesa Identificação dos autores e coautores
Identificação da instituição de origem pertencente
Título do Trabalho
Resumo (breve descrição dos objetivos e resultados obtidos)
Introdução (contextualização do problema estudado, com suporte de referências)
Metodologia (descrição da metodologia utilizada para a obtenção dos resultados)
Resultados e Discussão (apresentação e discussão, de forma clara e objetiva, dos resultados
obtidos)
Conclusão (síntese dos resultados obtidos, destacando sua importância)
Referências, segundo a norma da ABNT
Agradecimentos
4.1.2 Formatação do Artigo: Letra Arial 11 e espaçamento entre linhas 1,5pt, seguindo as
demais normas da ABNT.
4.2 Os trabalhos terão como temática: “32 anos da Constituição Federal e o papel do STF”.

5. DO JULGAMENTO DO TRABALHO ESCRITO
5.1 Os trabalhos submetidos serão avaliados de acordo com a formatação, mérito quanto aos
aspectos científicos e de inovação e de resultados esperados quanto ao estado da arte e da
efetividade da metodologia proposta.
5.2 Os trabalhos serão avaliados por uma comissão formada pela CEONST – OAB/CE.
5.3 Os trabalhos submetidos serão avaliados em duas etapas, conforme abaixo:
Etapa I – Revisores avaliarão se os trabalhos obedecem às exigências de formatação e
comprovação deste Edital.
Etapa II – Os trabalhos serão encaminhados para avaliadores ad hoc que julgarão o mérito do
trabalho. A nota (NT) será atribuída de 0,0 (zero) a 10,0 (dez).
5.4 O trabalho com maior nota será publicado no site da OAB e em jornal de grande circulação.
Como premiação o primeiro colocado receberá um livro jurídico.
5.5 Serão outorgados CERTIFICADOS DE MENÇÃO HONROSA aos trabalhos classificados em
primeiro, segundo e terceiro lugares.
5.6 O certificado estará disponível para todos os trabalhos deferidos

6. CALENDÁRIO
Envio dos Trabalhos
Divulgação dos resultados
Envio dos certificados

28 de setembro a 10 de outubro
25 de outubro
31 de outubro

07. CLÁUSULA DE RESERVA
Casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Estudos Constitucionais da
OAB/CE.

Fortaleza, 22 de setembro de 2020.

ARSÊNIA BRECKENFELD
Presidente da Comissão de Estudos Constitucionais

LARA DE SOUSA DUARTE
Membro da Comissão de Estudos Constitucionais

