REGRAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS E DE
ARTIGOS PARA OS GTs
Durante o I ENCONTRO REGIONAL DE DIREITO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (I ERDiTI)
haverá espaço para a apresentação oral de resumos e de artigos completos resultantes de
pesquisas científicas.
O espaço para apresentação oral de resumos e de artigos é uma oportunidade para que
estudantes, pesquisadores, professores e operadores das áreas do direito, das tecnologias e
das inovações socializem as suas produções de saberes.
●
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Os artigos completos enviados para o evento e efetivamente apresentados serão
automaticamente inseridos no Concurso de Artigos do I ERDIT. O mesmo não
acontecerá com relação aos resumos.
A comissão científica responsável por avaliar o envio de resumos e de artigos, assim
como acompanhar as exposições orais. Esta comissão também será a responsável por
deliberar sobre as premiações e vencedores do Concurso de Artigos do I ERDIT.
Os 3 melhores artigos serão premiados com certificado que ateste a premiação e a sua
efetiva colocação e também com livros.

REGRAS PARA ENVIO DE RESUMOS:
1. Os resumos enviados para fins de apresentação oral no evento deverão ser redigidos
em língua portuguesa, devem possuir entre 200 e 500 palavras, devem apresentar até 5
palavras chave, necessitando de pertinência temática com os temas centrais dos grupos
de trabalho do I ERDIT. Não é necessário haver ineditismo e pode haver co-autoria.
2. Logo após o título da pesquisa, o autor deverá colocar o seu nome completo e, em
rodapé, deverá inserir a sua titulação, nível de escolaridade, e-mail e instituição a que
pertence.
3. Os resumos que forem aceitos e cujos autores cumprirem com todas as condições de
inscrição no evento e possíveis correções na formatação do texto, poderão ser
publicados no site do evento ou em obra com registro no ISBN, a critério da
coordenação do I ERDIT.

DATAS IMPORTANTES PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS:
1. Os resumos podem ser enviados a partir do dia 15 de novembro de 2019. O prazo final
para envio de resumos corresponde ao dia 30 de novembro.
2. No dia 2 de dezembro de 2019, o conselho científico do I ERDIT divulgará os trabalhos
aprovados para apresentação oral. A divulgação será feita em lista no site do evento.

REGRAS PARA ENVIO DE ARTIGOS COMPLETOS:
1. Os artigos completos enviados para fins de apresentação oral no evento deverão ser
redigidos em língua portuguesa, possuir no máximo 15 páginas, ser redigidos em fonte
Times New Roman no tamanho 12, com espaçamento entre linhas 1,5, recuo de
primeira linha de 1,25 e espaçamento automático entre parágrafos. As demais regras de
formatação deverão ser aquelas contidas na normativa da ABNT.
2. Os artigos enviados devem conter resumo com até 5 palavras chave e possuir
pertinência temática com os temas centrais dos grupos de trabalho do I ERDIT.
3. Logo após o título da pesquisa, o autor deverá colocar o seu nome completo e, em
rodapé, deverá inserir a sua titulação, nível de escolaridade, email e instituição a que
pertence.
4. Os artigos que forem aceitos e cujos autores cumprirem com todas as condições de
inscrição no evento e possíveis correções na formatação do texto, poderão ser
publicados no site do evento ou em obra com registro no ISBN, a critério da
coordenação do I ERDIT.
DATAS IMPORTANTES PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS:
1. Os artigos podem ser enviados a partir do dia 15 de novembro de 2019. O prazo final
para envio de resumos corresponde ao dia 30 de novembro.
2. No dia 2 de dezembro de 2019, o conselho científico do I ERDIT divulgará os trabalhos
aprovados para apresentação oral. A divulgação será feita em lista no site do evento.
SOBRE AS APRESENTAÇÕES ORAIS:
1. Os trabalhos selecionados deverão ser apresentados em público e perante a Comissão
de Análise em data e horário marcado, 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 pesquisador terá igual tempo para
sua manifestação).
2. Poderá vir apresentar o trabalho apenas um dos autores.
3. Serão desclassificados os trabalhos que não estiverem de acordo com os critérios de
admissão e regras aqui apresentados.

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

INFORMAÇÕES GERAIS:
Informações adicionais estão no site do evento: http://erditi.net.br/grupos-de-trabalho-gt/
Submissões pelo sistemas de submissão: https://www.even3.com.br/ierditi2019/
Conselho Técnico-Científico dos GTs
Kate de Oliveria Moura Surini (OAB)
Luiz Felipe (UFERSA)
Lucas Bezerra Vieira (QBB ADVOCACIA)

