REGRAS DA APRESENTAÇÃO DAS TESES E COMUNICADOS CIENTÍFICOS
XIX CONGRESSO PARANAENSE DE DIREITO ADMINISTRATIVO
Além do concurso de artigos jurídicos, será aberta a oportunidade para que estudantes,
pesquisadores, professores e operadores do Direito e ciências correlatas apresentem
oralmente trabalhos, teses e casos a partir de uma perspectiva científico-crítica. A idéia é
promover a publicização de trabalhos acadêmicos e profissionais de relevância social no
contexto dos temas do evento. Podem ser apresentados até dois comunicados por
participante (e o mesmo trabalho poderá ser elaborado no modelo de artigo e
apresentado no concurso). Não há impedimento para a apresentação do mesmo
trabalho na sessão de teses e comunicados e no concurso de artigos, desde que
observado o modelo de elaboração de cada atividade.
REGRAS DA APRESENTAÇÃO DAS TESES E COMUNICADOS CIENTÍFICOS
1. Estão abertas as inscrições para a apresentação de teses e comunicados científicos no XIX
Congresso Paranaense de Direito Administrativo.
2. As apresentações ocorrerão em sala paralela ao evento principal, nas dependências da
OAB PR, em horário a ser previsto na programação.
3. Os resumos que forem aceitos, e cujos autores cumprirem todas as condições de inscrição
no evento e possíveis correções na formatação do texto, serão publicados no site do IPDA.
4. Os interessados deverão enviar os resumos das teses e comunicados em arquivo PDF e
Word, no site oficial do evento: www.ipda.net.br, até o dia 31 de julho de 2018.
5. A coordenação do evento irá encaminhar resposta individual ao interessado informando da
aceitação ou não de cada trabalho no prazo máximo de 15 dias após o recebimento. O
resultado final de todos os trabalhos selecionados para apresentação, será divulgado no
máximo até o dia 15 de agosto de 2018, no site oficial do evento: www.ipda.net.br.
6. Os resumos 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 8 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).
7. Serão apenas aceitos trabalhos de acadêmicos e profissionais, inscritos individualmente ou
no máximo em dupla, oriundos de qualquer Curso superior (Graduação ou Pós-Graduação),
desde que o tema enfocado esteja inserido em uma das temáticas do Congresso. Poderá vir
apresentar o trabalho apenas um dos autores.
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8. Serão desclassificados resumos que não estiverem de acordo com os critérios de admissão,
notadamente:
a) Primeiro: título em caixa alta (escrito em letras maiúsculas), centralizado e em
negrito.
b) Segundo: qualificação institucional, titulação e nome da instituição ao qual está
ou esteve vinculado, por extenso, e-mail (um só por autor) e máximo de dois
autores por trabalho.
c) Terceiro: o resumo propriamente dito: deve referir-se ao objetivo do trabalho, ao
procedimento metodológico utilizado e aos resultados e conclusões. Deve possuir
mínimo de 250 e máximo de 500 palavras; espaçamento entrelinhas de 1.0
(simples). Cinco palavras-chave.
d) Quarto: As margens laterais da página devem ser de 2 cm em todos os lados.
9. Somente será deferida a efetiva apresentação dos trabalhos se os seus autores
estiverem inscritos no Congresso.
10. Serão desclassificados trabalhos que não estiverem de acordo com os critérios de
admissão.
11. Todos os participantes receberão seu respectivo certificado de apresentação de
trabalho científico.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE COMUNICADOS CIENTÍFICOS
A apresentação dos trabalhos será no dia 23/08 - De 08 às 18h
Presidente: Rafael Lovato (PR)
Membros:
Ana Carolina Petenatti Guimarães (PR)
Claudia de Oliveira Cruz (PR)
Clayton Santos do Couto (PR)
Daniel Castanha (PR)
Eduardo Tesseroli (PR)
Osório Nascimento (PR)
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