NÚCLEO DE APOIO À PESQUISA E EXTENSÃO –
NAPE/DIREITO
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CECÍLIA
CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO
CNPJ.: 05.244.212/0001-38
PORTARIA Nº 2.532 de 19/08/04 D.O.U.

EDITAL 002/2017 NAPE/DIREITO
II CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IESC
O Núcleo de Apoio à Pesquisa e Extensão – NAPE por meio de sua
Comissão Científica torna pública a submissão de artigos para publicação na
revista Multidisciplinar IESC de ISSN N° 21783055 e apresentação no I
Congresso de Iniciação Científica do IESC para todos os graduandos do curso
de direito de todas as instituições. O objetivo principal é estimular a pesquisa
acadêmica, oferecendo-lhes a oportunidade de ter suas pesquisas publicadas.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Abertura das Inscrições: A partir do dia 01 de abril, data posterior a
publicação do Edital.
Endereço: Rua Floracy da Silva Barros Nº 288, Alto do Cruzeiro, Arapiraca-AL
Horário de Atendimento: De 15 ás 19h, Segunda, Quarta e Sexta.
Informações e-mail: nape.iesc@gmail.com

1. INSCRIÇÃO
a) Participarão apenas alunos devidamente matriculados no Curso de
Direito de qualquer instituição.
b) Não serão aceitas inscrições intempestivas.
c) A inscrição será realizada exclusivamente no Núcleo de Apoio à
Pesquisa e Extensão – NAPE.
d) A inscrição do trabalho implica em autorização para sua publicação
integral, sem qualquer ônus ao Instituto de Ensino Superior Santa
Cecília. O autor deverá entregar junto a inscrição a declaração de
autorização para publicação assinada pelos autores, em anexo.
e) A inscrição só será realizada no horário de atendimento do NAPE.
2. REGRAS GERAIS

a) Os artigos terão no máximo três autores.

b) Os artigos devem ser apresentados em arquivo do Word, em CD-R,
acompanhados de duas cópias impressas para serem entregues no
Núcleo de Apoio à Pesquisa e Extensão – NAPE.
c) Os artigos selecionados serão apresentados pelos autores no II
Congresso de Iniciação Científica do IESC.
d) Reprovar o artigo nos casos de plágio.
e) O Artigo deve seguir rigorosamente as normas da ABNT e as contidas
neste edital.
f) A Comissão Técnico-Científica será composta pelos docentes do Curso
de Direito do Instituto de Ensino Superior Santa Cecília, que avaliará os
trabalhos que forem submetidos ao evento.
g) Serão selecionados seis artigos.
h) O artigo não precisa ser inédito.
i) A decisão sobre os artigos aceitos pela Comissão Técnico-Científica é
irrecorrível.
j) Após a submissão do artigo, não será aceita a troca, retirada ou inclusão
de autores.
k) Será realizado um sorteio entre os autores dos seis artigos selecionados
para serem agraciados com premiações no dia do evento.
l) Os aprovados receberão certificados de participação do congresso como
congressista, autor e apresentador. Os certificados serão enviados por
e-mail em até 08 dias após o término do evento.
m) A apresentação dos artigos selecionados será uma obrigatoriedade.
n) A comissão organizadora do evento poderá submeter seus artigos,
porém caso sejam aprovados não poderão ganhar premiações.

3. DOS PRAZOS
a) Prazo final para envio das propostas de trabalhos até o dia 03/07/2017.
b) Divulgação do resultado prevista para o dia 04/09/2017.
c) Apresentação no II Congresso de Iniciação Científica do IESC prevista
para o dia 16/11/2017.
4. NORMAS DE FORMATAÇÃO
a) Letra: Times New Roman ou Arial;
b) Número de páginas: de 15 a 20 páginas
c) Tamanho da letra: 12 para o corpo do texto, 11 para citações longas e
10 para notas de rodapé;
d) Espaçamento entrelinhas: 1,5 para corpo do texto, simples para citações
longas e notas de rodapé;
e) Alinhamento do texto: justificado
f) Margens das páginas: superior e esquerda: 3cm, inferior e direita: 2 cm

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

a) Em casos de dúvidas o participante deverá entrar em contato por meio
do e e-mail: nape.iesc@gmail.com.
b) Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Núcleo de
Apoio à Pesquisa e Extensão – NAPE e pela Comissão TécnicoCientífica

6. CRONOGRAMA
ETAPAS
Divulgação do Edital

DATAS
24 de março

Período de Inscrição

01 de abril a 03 de julho

Homologação das Inscrições

04 de julho

Avaliação dos Artigos

05 de julho a 05 de agosto

Divulgação do Resultado
04 de setembro
Apresentação
16 de novembro

Arapiraca-AL, 24 de março de 2017.
Profº. especialista: Sidney Tavares Oliveira
Coordenador do NAPE

