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VII CONCURSO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS
EDITAL

A ANAJURE (Associação Nacional de Juristas Evangélicos) TORNA PÚBLICO o presente
edital do seu VII CONCURSO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS visando à seleção de
trabalhos de estudantes e bacharéis em Direito para 1) apresentação oral no 9º ENAJURE
(Encontro Nacional de Juristas Evangélicos), a ser realizado em Belo Horizonte (BH), de
11 a 13 de dezembro de 2022 (enajure.anajure.org.br), e 2) publicação em obra coletiva e no
site da ANAJURE.
A participação no Concurso é aberta a todos os efetivamente inscritos no 9º ENAJURE,
desde que se cumpram os requisitos estabelecidos nesse edital.
1.

Inscrição, participação no evento e categorias:

1.1. A participação no Concurso se dará, inicialmente, por meio do envio de um resumo
expandido, nos moldes estabelecidos por este edital. Os autores dos resumos aprovados terão
a oportunidade de apresentá-lo durante o ENAJURE, quando haverá considerações da Banca
Avaliadora e demais participantes do evento, e, posteriormente, deverão enviar o artigo
completo.
1.2. Os resumos expandidos poderão ser inscritos individualmente ou em coautoria, sendo,
nessa hipótese, permitido o máximo de 02 (dois) autores por trabalho.
1.3. Cada participante poderá inscrever (individualmente e/ou em coautoria) apenas 01 (um)
trabalho no evento.
1.4. Após a apresentação dos resumos expandidos no ENAJURE, os participantes terão o
prazo de 60 (sessenta) dias para enviar o artigo completo.
1.5.

Ao enviar o artigo, o(s) autor(es) cede(m) seus direitos autorais à ANAJURE, que

poderá divulgá-lo e/ou comercializá-lo em qualquer tipo de mídia, desde que citando a fonte e
respeitando a integralidade do texto.
1.6. Os participantes ficam divididos em duas categorias: (i) Estudantes de Direito, e (ii)
Bacharéis em Direito; havendo uma classificação e premiação específica para cada categoria.
1.7. Os trabalhos deverão versar, necessariamente, sobre uma das seguintes temáticas:
a. Cosmovisão Cristã, Reforma Protestante e suas relações com o Estado de Direito;

b. Liberdade Religiosa, Liberdade de Expressão e Objeção de Consciência;
c. Regime Jurídico das Organizações Religiosas e entidades do terceiro setor;
d. Direito Internacional dos Refugiados, Deslocados Internos e Apátridas.
e. Liberdades Civis Fundamentais e Saúde Pública.
2.

Inscrição e recebimento dos trabalhos:

2.1. Os

resumos

expandidos

deverão

ser

encaminhados

para

o

e-mail

dep.assuntosacademicos@anajure.org.br, desde a publicação deste edital até o dia 11/09/2022,
ou até que sejam preenchidas todas as vagas disponibilizadas para apresentação oral.
2.2. Do corpo do e-mail, devem constar: o nome completo do(s) autor(es) do artigo, os
respectivos telefones e instituições de procedência, a categoria de inscrição (Estudante o
Bacharel) e um documento (cópia de comprovante de matrícula ou do diploma de graduação)
que comprove o pertencimento à categoria.
2.3. O campo assunto do e-mail deve ser preenchido com o seguinte texto: “Categoria
(‘Estudante de Direito’ ou ‘Bacharel em Direito’) – Nome do(s) Autor(es) – Concurso de
Artigos – 9° ENAJURE”.
3.

Requisitos do resumo expandido:

3.1. O resumo expandido deverá ter no mínimo 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) laudas, sem
considerar as Referências Bibliográficas.
3.2. O arquivo do resumo expandido deverá ter o formato “.doc” ou “.docx”, compatível
com Microsoft Word; folha tamanho A4; margens superior e esquerda iguais a 3 cm, e das
páginas inferior e direita iguais a 2.5 cm; texto em fonte Times New Roman, tamanho 12 e
espaçamento entre linhas 1,5
3.3. Do nome do arquivo “.doc” ou “.docx”, a ser anexado ao e-mail, deverão constar o
número da temática – conforme descrito no item 1.7 acima – e o(s) sobrenome(s) do(s)
autor(es) em letra maiúscula, chegando-se ao seguinte formato, que exemplifica resumo em
coautoria

e

autoria

respectivamente:

“IV.SOBRENOME.SOBRENOME.docx”

ou

“III.SOBRENOME.docx”.
3.4. O resumo expandido deverá conter os seguintes itens, observadas as especificações do
item 3.2:
a. Título do trabalho em caixa alta (tamanho 12), centralizado e em negrito. Se houver
subtítulo, inserir dois pontos após o título e escrevê-lo em seguida, na mesma linha;
b. Nome completo do(s) autor(es), abaixo do título. Em caso de coautoria, os nomes
dos autores deverão estar escritos em linhas diferentes;
c. Indicação da temática, nos termos do item 1.7 deste edital, alinhado à esquerda.
d. Apresentação sucinta (titulação e vínculo institucional) e e-mail do(s) autor(es), em
nota rodapé, inserida logo após o nome completo do autor. Nesse rodapé, deve-se

indicar também, quando for o caso, a instituição de fomento à pesquisa;
e. Palavras-chave (mínimo de 03, máximo de 05), escritas logo após o nome do(s)
autor(es), separadas por ponto-vírgula;
f.

Texto do resumo expandido, contendo introdução, desenvolvimento e conclusão,

em texto justificado.
g. Referências, as quais não serão consideradas para fins de contagem do limite de
laudas estipulado no item 3.1.
4. Avaliação dos resumos expandidos e da comunicação oral:
4.1. A Comissão Avaliadora do Concurso avaliará os resumos expandidos quanto à
pertinência temática, gramática, coesão, coerência, inovação doutrinária e valor de
contribuição acadêmica.
4.2. A avaliação dos resumos ocorrerá por ordem de entrada, devendo o candidato se
atentar para o número limitado de vagas para participação no concurso, considerando a
limitação temporal para as exposições orais no 9° ENAJURE. Assim, aos interessados
recomenda-se o envio imediato do resumo expandido.
4.3. Da data do recebimento do aceite, que se dará por e-mail, o candidato terá 2 (duas)
semanas para efetivar a inscrição no 9° ENAJURE, sendo critério de eliminação do Concurso
de Artigos caso esta não ocorra no prazo devido.
4.4. A relação final dos resumos expandidos selecionados para apresentação oral, com os
horários de apresentação, será divulgada no dia 30/09/2022, no site do ENAJURE.
4.5. Os candidatos com trabalhos não aprovados podem apresentar recursos no prazo de 48
horas para reconsideração da Comissão Avaliadora.
4.6. A Comissão Avaliadora é composta pelos seguintes membros:
a. Gabriel Dayan Stevão de Matos - Presidente
b. Felipe Augusto Carvalho – Membro
c. Edna V. Zilli – Membro
d. Acyr de Gerone – Membro
e. Raíssa Martins – Membro
f. Edmilson Almeida – Membro
g. Lucas Vianna – Membro
h. Amanda Costa Centeno – Membro
i. Elden Borges – Membro
j. Wendell Quintino – Membro
4.7. Os autores dos trabalhos apresentados receberão um certificado de apresentação oral.
4.8. Os autores dos resumos expandidos aprovados realizarão a apresentação oral dos
mesmos, no prazo de 10 minutos para cada trabalho no dia 12/11/2021, no local onde

será realizado o ENAJURE, integrando a programação do mesmo. No caso de coautoria, a
apresentação poderá ser feita por um por ambos os autores (respeitando- se o tempo total de
10 minutos por trabalho). Os debates sobre o texto e apresentação ocorrerão na sequência
da exposição.
4.9. Ao fim do evento, inicia-se o prazo de 60 (sessenta) dias corridos para que os autores
façam as alterações recomendadas, finalizem o artigo completo e o enviem para avaliação final.
4.10. A apresentação oral do resumo expandido durante o ENAJURE é requisito essencial à
participação no Concurso de artigos, não sendo possível, portanto, a avaliação de um Artigo
que não tenha sido previamente apresentado no ENAJURE.
5.

Requisitos do artigo completo:

5.1. O artigo deverá ter no mínimo 12 (doze) laudas e, no máximo, 20 (vinte).
5.2. O arquivo, com o artigo, deverá ter o formato “.doc” ou “.docx”, compatível com
Microsoft Word; folha tamanho A4; margens superior e esquerda iguais a 3 cm, e das páginas
inferior e direita iguais a 2.5 cm; texto em fonte Times New Roman, tamanho 12 e
espaçamento entre linhas 1,5.
5.3. Do nome do arquivo “.doc” ou “.docx”, a ser anexado ao e-mail, deverão constar o
número da temática – conforme descrito no item 1.9 acima – e o(s) sobrenome(s) do(s)
autor(es) em letra maiúscula, chegando-se ao seguinte formato, que exemplifica resumo em
coautoria

e

autoria

respectivamente:

“IV.SOBRENOME.SOBRENOME.docx”

ou

“III.SOBRENOME.docx”.
5.4. O artigo deverá conter os seguintes itens, observadas as especificações do item 4.2:
a. Título do trabalho em caixa alta (tamanho 12), centralizado e em negrito. Se houver
subtítulo, inserir dois pontos após o título e escrevê-lo em seguida, na mesma linha, e
em caixa baixa;
b. Nome completo do(s) autor(es), abaixo do título, observado o espaço de uma linha
entre título e o(s) nome(s) do(s) autor(es), alinhado à direita, em itálico e sem negrito.
Em caso de coautoria, os nomes dos autores deverão estar escritos em linhas
diferentes, na ordem alfabética do primeiro nome;
c. Indicação da temática, nos termos do item 1.7 deste edital, alinhado à esquerda.
d. Apresentação sucinta (titulação e vínculo institucional) e e-mail do(s) autor(es), em
nota rodapé, inserida logo após o nome completo do autor, com a mesma fonte do
texto, mas com tamanho 10 e espaçamento simples entre linhas. Nesse rodapé, deve-se
indicar também, quando for o caso, a instituição de fomento à pesquisa;
e. Palavras-chave (mínimo de 03, máximo de 05), escritas logo após o nome do(s)
autor(es), alinhadas à esquerda, separadas por ponto- vírgula, em letras minúsculas (com
exceção de nome próprio), sem qualquer destaque (negrito, itálico ou sublinhado);
f. Texto do resumo imediatamente após as palavras-chave, saltando-se uma linha entre

os itens, justificado, com até 500 (quinhentos) caracteres, incluídos os espaços;
g. Texto do artigo, imediatamente após o resumo, saltando-se uma linha entre os itens,
justificado, com recuo da primeira linha de cada parágrafo de 1,25 cm.
h. Referências, as quais não serão consideradas para fins de contagem do limite de
laudas estipulado no item 6.1.
6.

Divulgação final dos resultados:

6.1. O resultado dos melhores Artigos completos será divulgado durante o 10° Congresso
Internacional sobre Liberdades Civis Fundamentais (2023), a ser realizado no Superior Tribunal
de Justiça (STJ). Artigos dos concursos anteriores também receberão avaliação nesta edição de
2023.
6.2. O melhor artigo completo de cada categoria será veiculado no site da ANAJURE
(https://www.anajure.org.br) e publicado em livro coletivo organizado pela ANAJURE.
7.

Disposições finais:

7.1. Qualquer alteração realizada nesse edital será divulgada no site do 9º ENAJURE e nos
demais canais oficiais de comunicação.
7.2. Eventuais questões não previstas nesse edital serão solucionadas pela Comissão do
Concurso e quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários deverão ser
solicitados pelo e-mail dep.assuntosacademicos@anajure.org.br.
Brasília, 03 de agosto de 2022.
GABRIEL DAYAN
Presidente da Comissão Avaliadora
ANEXO 1 – CRONOGRAMA
Evento

Data

Envio do Resumo Expandido

Até 11/09/2022

Divulgação dos Resumos aprovados para a apresentação

30/09/2022

9° ENAJURE

11 a 13/11/2022

Apresentação Oral dos Resumos

12/11/2022

Envio do Artigo Científico completo

Até 12/02/2023

Divulgação do resultado do Concurso de Artigos

10° Congresso de Liberdades
CivisFundamentais (2023)

