
 

 

EDITAL  

CHAMADA DE RESUMOS E ARTIGOS CIENTÍFICOS 

I CONGRESSO INTERDEFENSORIAS DE ACESSO À JUSTIÇA: desafios e 

perspectivas na garantia de direitos no contexto pós-pandêmico 

29 de novembro a 3 de dezembro de 2021 - Curitiba e Belo Horizonte 

 

A Escola da Defensoria Pública do Estado do Paraná e a Escola Superior da Defensoria 

Pública de Minas Gerais, nos termos do presente edital, tornam pública a abertura de 

inscrições para submissão de resumos e artigos científicos, a serem apresentados em sessão 

de exposição oral durante o I Congresso Interdefensorias de Acesso à Justiça: desafios e 

perspectivas na garantia de direitos no contexto pós-pandêmico, que ocorrerá, de maneira 

híbrida, nos dias 29 de novembro a 3 dezembro de 2021. 

 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

 

 

Art. 1º. Os trabalhos na modalidade de artigos científicos e resumos submetidos à avaliação 

que forem aprovados pela Comissão Avaliadora serão incluídos na programação do  I 

Congresso Interdefensorias de Acesso à Justiça, que ocorrerá, de maneira híbrida, entre os 

dias 29 de novembro a 3 dezembro de 2021, na cidades de Curitiba e Belo Horizonte, em 

sessão de exposição oral.  

 

Parágrafo único. O formato do evento poderá ser alterado de híbrido para totalmente virtual, 

sem aviso prévio, conforme as condições sanitárias no momento da realização do evento.  

 

Art. 2º. Os trabalhos na modalidade de artigos científicos e resumos submetidos à avaliação 

que forem selecionados e aprovados pela Comissão Avaliadora serão automaticamente 

inscritos na III Revista Jurídica da Defensoria Pública do Estado do Paraná.   

 

Parágrafo único. Haverá premiação para os melhores artigos científicos, a ser oportunamente 

divulgada.  

 

Art. 3º. O I Congresso Interdefensorias de Acesso à Justiça tem como objetivos: 

a) promover o debate sobre o papel da Defensoria Pública na garantia de direitos no contexto 

pós-pandêmico; 

b) fortalecer a interlocução dos campos do saber do Direito, Serviço Social, Psicologia, 

Sociologia e áreas afins dentro da Defensoria Pública; 

c) qualificar o atendimento às/aos usuárias/os da Defensoria Pública em todo o país através 

do intercâmbio de experiências e práticas exitosas; 



d) propiciar o encontro de profissionais, pesquisadoras/es e estudantes cujo trabalho, 

pesquisa ou atuação verse sobre as temáticas relacionadas ao campo sócio-jurídico. 

 

 

PARTICIPANTES E EIXOS TEMÁTICOS 

 

 

Art. 4º. Poderão submeter trabalhos, tanto resumos quanto artigos científicos, para 

apresentação no Congresso as seguintes categorias:  

a) servidoras/es e defensoras/es da Defensoria Pública de todo o país; 

b) estudantes de graduação, pós-graduação e pesquisadoras/es cuja temática de estudo seja 

o acesso à justiça; 

c) estudantes de graduação ou pós-graduação que realizem estágio na Defensoria Pública; 

d) profissionais integrantes de outros órgãos com afinidade temática; 

e) indivíduos pertencentes a ONGs ou movimentos sociais que atuem em projeto de parceria 

formal ou informal com a Defensoria Pública. 

 

Art. 5º. Serão aceitos apenas trabalhos inéditos escritos em português. Os trabalhos poderão 

ser escritos individualmente ou em coautoria de até 3 autores.  

 

Parágrafo único. Cada pessoa poderá submeter, como autora/autor e/ou coautora/coautor, 

no máximo, 2 resumos e 2 artigos científicos. 

 

 

Art. 6º. Sob pena de desclassificação, os resumos e artigos deverão ser compatíveis ao tema 

do evento (“Acesso à Justiça no Pós-Pandemia”), estando, necessariamente, inseridos em 

um dos seguintes eixos temáticos: 

1. Encarceramento e Execução Penal no contexto pós-pandêmico; 

2. Diversidade de Direitos Humanos no Pós-Pandemia; 

3. Novas tecnologias e Acesso à Justiça; 

4. Serviços Públicos no Pós-Pandemia; 

5. Persecução Penal e Garantias Processuais Penais no Pós-Pandemia;  

 

 

SUBMISSÃO DO RESUMO  

 

 

Art. 7º. A/o autora/autor, deverá submeter seu resumo através do preenchimento do 

formulário no link https://forms.gle/s7dFzycgMff6mYFm7, que estará disponível para 

preenchimento da data da publicação deste edital até o dia 30/09/21. 

§1º  A inscrição no Congresso de ao menos uma/um das/dos autoras/autores é obrigatória; 

§2º O arquivo deverá ser nomeado com o título do resumo, sem espaços. Por exemplo 

“ACESSOÀJUSTIÇANADEFENSORIA”.  

§3º Em caso de submissão de mais de um resumo, deverá ser preenchido novo formulário. 

De modo que para cada resumo, será necessário submissões individualizadas.  

§4º O arquivo deverá ser submetido no formato doc ou docx. 

§5º Havendo coautoria, o envio deverá ser procedido uma única vez por uma/um das/dos 

autoras/autores. 

https://forms.gle/s7dFzycgMff6mYFm7


 

 

SUBMISSÃO DO ARTIGO  

 

 

Art. 8º. A/o autora/autor, deverá submeter seu artigo através do preenchimento do formulário 

no seguinte link https://forms.gle/XzUQyFhWwwcCTsMi8, que estará disponível para 

preenchimento da data da publicação deste edital até o dia 30/09/21. 

§1º  A inscrição no Congresso de ao menos uma/um das/dos autoras/autores é obrigatória. 

§2º O arquivo deverá ser nomeado com o título do artigo, sem espaços. Por exemplo 

“ACESSOÀJUSTIÇANADEFENSORIA”.  

§3º Em caso de submissão de mais de um artigo, deverá ser preenchido novo formulário. De 

modo que para cada artigo, será necessário submissões individualizadas.  

§4º O arquivo deverá ser submetido no formato doc ou docx. 

§5º Havendo coautoria, o envio deverá ser procedido uma única vez por uma/um das/dos 

autoras/autores. 

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO RESUMO 

 

 

Art. 9º. Os resumos devem conter, no máximo, 1.150 palavras no formato A4 (21x29,7cm), 

digitadas em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples e justificado, 

conforme o padrão de modelo em anexo. 

§ 1º Referências de no máximo 5 e palavras-chave de no mínimo 3 e no máximo 5.  

§ 2º Para citação, deverá ser empregado o modelo autor-data, sendo que a bibliografia 

completa deverá ser indicada ao final do trabalho. 

§3º Os resumos submetidos fora do padrão disposto no caput deste artigo não serão aceitos. 

 

Art. 10. A revisão gramatical, ortográfica e de formatação deverá ser providenciada 

pela/pelo/pelas/pelos autora/autor/autoras/autores do resumo, previamente à submissão.  

 

Art. 11. Os resumos aprovados serão automaticamente inscritos junto à III Revista Jurídica 

da Defensoria Pública do Estado do Paraná. 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ARTIGO 

 

 

Art. 12. Os artigos científicos devem, obrigatoriamente, seguir as normas de referência e de 

citação da ABNT, além das seguintes especificações técnicas:  

§ 1º O artigo deve conter entre 15 (quinze) a 25 (vinte e cinco) páginas, no formato A4. 

§ 2º A estruturação do trabalho deve conter título, resumo (no máximo, 250 palavras) em 

português e inglês, palavras-chave (no máximo,  5) em português e inglês, introdução 

(incluindo tema/problema, objetivos e justificativa), desenvolvimento, conclusão e referências 

bibliográficas. 

§ 3º As seções introdução e referências não deverão ser numeradas.  

https://forms.gle/XzUQyFhWwwcCTsMi8


§ 4º Os títulos e subtítulos devem estar em caixa alta, Arial, tamanho 12, negrito e sem recuo. 

§ 5º O resumo, introdução, desenvolvimento, conclusão e referências devem estar em fonte 

Times New Roman, tamanho 12, espaço 1,5, e recuo de parágrafo de 1,5 cm.  

§ 6º Estão incluídos no cômputo das páginas o título, resumo, palavras-chave, introdução, 

desenvolvimento e conclusão.  

§ 7º As margens da página (superior, inferior, direita e esquerda) devem ser de 2 cm.  

§ 8º Não se computa no limite de laudas as referências bibliográficas, que devem conter, no 

máximo, 40 itens de consulta.  

§ 9º Para citação, deverá ser empregado o modelo autor-data, sendo que a bibliografia 

completa deverá ser indicada ao final do trabalho. 

 

Art. 13. A revisão gramatical, ortográfica e de formatação deverá ser providenciada 

pela/pelo/pelas/pelos autora/autor/autoras/autores do artigo previamente à submissão.  

 

Art. 14. A inobservância de quaisquer das disposições acima desqualificará a/o/as/os 

autora/autor/autoras/autores. 

 

Art. 15. Os artigos aprovados serão automaticamente inscritos junto à III Revista Jurídica da 

Defensoria Pública do Estado do Paraná. 

 

 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE RESUMOS E ARTIGOS 

 

 

Art. 16. Os resumos e artigos científicos serão avaliados pela Comissão Avaliadora, formada 

especialmente para as finalidades deste Congresso, composta por profissionais da 

Defensoria Pública, respeitando-se os seguintes critérios: 

a) Conformidade com os requisitos solicitados no art. 12 deste edital; 

b) Adequação à temática do Congresso;  

c) Atualidade e originalidade do tema escolhido ;  

d) Profundidade na abordagem do tema escolhido ; 

e) Metodologia apropriada para o desenvolvimento do tema escolhido; 

f) Estruturação do texto e qualidade da redação; 

g) Encadeamento de ideias com o objetivo, o referencial teórico e os principais resultados e 

conclusões do trabalho. 

 

Parágrafo único. As decisões da Comissão Avaliadora são irrecorríveis.  

 

Art. 17. Os trabalhos aprovados serão apresentados no Congresso. 

  

 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

 

 

Art. 18. A Comissão Organizadora fará sessões híbridas para cada um dos eixos temáticos 

do Congresso, visando permitir a interlocução entre profissionais, ativistas, pesquisadoras/es 

e estudantes dentro de um mesmo tema. 

 



Art. 19. Cada sessão híbrida contará com uma/um mediadora/or, a ser indicada/o, que deverá 

presidir a sessão. 

 

Art. 20. As/os participantes que acompanharem o evento de maneira virtual deverão 

providenciar o material necessário para a apresentação dos trabalhos, caso queiram, (por 

exemplo: power point, vídeo, etc), bem como o seu acesso à internet e fones de ouvido. 

§1º As/os apresentadoras/apresentadores receberão o link de uma plataforma virtual para 

apresentarem seu trabalho. 

§2º A apresentação será transmitida simultaneamente pelo Canal “Escola da Defensoria 

Pública do Estado do Paraná” no Youtube, bem como pelo Canal “Defensoria Mineira” no 

Youtube. 

§3º As/os apresentadoras/es deverão ingressar na plataforma com, no mínimo, 10 min de 

antecedência do horário de sua exposição, a fim de que se possa testar o áudio e a conexão.  

§4º Cada resumo deverá ser apresentado oralmente em até 10 minutos e cada artigo em até 

20 minutos.  

§5º Em caso de apresentação conjunta, o tempo será dividido pelos coautores da forma que 

considerarem mais conveniente; 

§6º Na apresentação deve estar presente pelo menos uma/um autora/or de cada trabalho. A 

ausência de, ao menos, uma/um apresentadora/or resultará na eliminação do trabalho do 

evento, não havendo certificação. 

§7º Para fins de premiação dos artigos, será levado em conta a apresentação do trabalho.  

 

Art. 21. Em caso de falha na conexão, será possível alterar a ordem de apresentação dos 

trabalhos da referida sessão a depender das condições de tempo e organização de cada 

sessão, que serão avaliadas pela/o mediadora/or e organizadoras/es; 

 

Art. 22. A organização do evento não se responsabiliza por eventuais problemas técnicos (de 

conexão, equipamentos) por parte da/o autora/or do trabalho que inviabilizem a 

apresentação. 

 

CERTIFICAÇÃO E INSCRIÇÃO  

 

 

Art. 23. A certificação de apresentação do trabalho no I Congresso Interdefensoriais de 

Acesso à Justiça ficará condicionada a:  

a) Sua aprovação pela Comissão Organizadora e apresentação na data, no horário 

designados. As/os coautoras/coatores poderão efetuar a apresentação conjunta do trabalho.  

b) Comparecimento da/do/das/dos autora/autor/autoras/autores responsável/responsáveis 

pela apresentação oral do trabalho, em até 75% dos painéis do Congresso. 

 

Art. 24. A entrega dos certificados será feita em até 30 dias após a realização do evento, por 

e-mails.  

 

Art. 25. A submissão dos trabalhos pressupõe concordância com a cessão dos direitos 

autorais dos artigos e resumos, bem como sua autorização de inscrição na respectiva III 

Revista Jurídica da Defensoria Pública do Estado do Paraná.  

 



Art. 26. A submissão de trabalhos pressupõe a cessão da imagem (gravação da 

apresentação) para publicação em plataforma virtual. 

 

Art. 27. Haverá lista de presença para conferência dos trabalhos apresentados. 

 

Art. 28. O e-mail escola@defensoria.pr.def.br poderá ser acionado para dirimir quaisquer 

dúvidas ou questões relativas ao Congresso. 

 

Art. 29. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

 

 

Curitiba e Belo Horizonte, 20 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

Bruno de Almeida Passadore 

Diretor da Escola da Defensoria Pública do Estado do Paraná 

 

 

 

 

Neusa Guilhermina Lara 

Diretora da Escola da Defensoria Pública de Minas Gerais 
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