
 
 
 
 
 
 
 
 

Faculdade de Fortaleza – FAFOR  
Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará – FAECE 
Edital nº 02/2018 
 

A Comissão organizadora do XII Encontro de Iniciação à Pesquisa do Curso de 
Direito da Faculdade de Fortaleza – FAFOR e da Faculdade de Ensino e 
Cultura do Ceará – FAECE constituída pela Coordenação Pedagógica, 
Coordenação do Curso de Direito e pela Supervisão do Núcleo de Práticas 
Jurídicas torna púbica a abertura de inscrições e estabelecem normas relativas 
à participação no XII ENCONTRO DE INICIAÇÃO À PESQUISA que será 
realizado no dia 05 de setembro de 2018, durante a realização da XVI Semana 
do Direito, que ocorrerá no período de 03, 04, 05 e 06 de setembro de 2018. 
 

1. OBJETIVOS 

 

O XII Encontro de Iniciação a Pesquisa da Faculdade de Fortaleza – FAFOR e 
da Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará – FAECE tem como princípios: 

 

- Despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre os 
estudantes, mediante sua participação em projetos de pesquisa, introduzindo-
os no método científico; 
 
- Divulgar as atividades de pesquisa realizadas pelos alunos do curso de direito; 
 
- Envolver os estudantes de graduação e professores que tenham interesse em 
desenvolver algum trabalho científico, bem como proporcionar integração entre 
docentes e discentes envolvidos na pesquisa, nas diversas áreas do 
conhecimento jurídico. 
 

2. CRONOGRAMA 
 

A Abertura do evento será no dia 03 de setembro de 2018, às 19h00 horas, 
com término das apresentações às 21:00 horas 



 

3. DAS INSCRIÇÕES 
 

3.1 As inscrições estarão abertas no período de 02 até 24 de agosto de 2018 
das 17h30 às 21h00. As inscrições serão realizadas na Coordenação do curso 
de Direito FAECE e FAFOR. 
 
3.2 A inscrição será efetuada mediante a entrega do formulário que estará 
disponível na Coordenação do curso (anexo I). O formulário deverá ser 
preenchido e entregue junto com o artigo científico este contendo de 10 a 15 
páginas, em formatação disponível em 
http://www.faece.edu.br/pesquisa/arquivos/a_palavra_orientacoes_n3.pdf. 
O artigo deve ser entregue em três vias impressas e uma via digital, em CD, 
no mesmo momento da entrega do formulário. 

 
3.3 É condição sine qua non para o deferimento da inscrição que os candidatos 
preencham rigorosamente todos os campos do formulário padrão disponível na 
Coordenação. 
 
3.4 O artigo (10 a 15 páginas) deve estar assinados pelo (s) aluno (s) e pelo 
professor orientador. 

 
3.5 Artigos entregues em formato diferente do padrão estabelecido pela 
faculdade (anexo II) não serão avaliados, sendo considerados 
desclassificados. 
 
3.6 Cada grupo poderá ter a participação de até 6 (seis) componentes. 
 

4. DA SELEÇÃO 
 

4.1 Condições gerais a que se submetem os pesquisadores no ato da inscrição. 
 
4.2 Os trabalhos serão de responsabilidade exclusiva dos autores. 
 
4.3 Ao submeter seus trabalhos, os autores aceitam que a Comissão Especial 
de Avaliação tenha pleno direito de sugerir alterações necessárias, em face da 
adequação às normas de padronização exigida no certame, bem como em 
relação à correção no uso do vernáculo. 
 
4.4 O trabalho que contenha cópia sem as devidas citações e referências será 
considerado plágio e, automaticamente, será desclassificado do concurso. 

http://www.faece.edu.br/pesquisa/arquivos/a_palavra_orientacoes_n3.pdf


 

5. DA APRESENTAÇÃO 
 

5.1 A exposição dos trabalhos acontecerá no dia 05 de setembro de 2018, 
quarta feira, das 19h00 as 21h00 na forma de Power Point. 
 

5.2. Para cada trabalho em grupo, deve haver pelo menos um expositor. 
 

5.3 O tempo para apresentação será de 10 (dez) minutos para cada trabalho. 
 
5.4 A relação dos trabalhos pré-aprovados, para efeito de apresentação em 
forma de painel, será afixada nas dependências da faculdade, no dia 31 de 
agosto de 2018. 
 
5.5 As apresentações serão realizadas na sede da FAECE e FAFOR. 
 
5.6 Cada apresentação será avaliada por dois a três docentes, em que 
apresentarão sugestões e críticas ao trabalho. 
 

6. DOS CERTIFICADOS 

 

6.1 Haverá certificado para todos aqueles que participarem do evento com 
apresentação do trabalho. 

 

6.2 Dentre os trabalhos apresentados serão selecionados os 3 (três) primeiros 
colocados, cujas classificações constarão em seus respectivos certificados. 
 

7. ATIVIDADE COMPLEMENTAR 
 

7.1 Cada aluno receberá 15h de atividade complementar pelo artigo que for 
efetivamente apresentado por ele. 
 
 

 

8.  DOS  ANAIS  DO  XII  ENCONTRO  DE  INICIAÇÃO  À  PESQUISA  E  Á 
DOCÊNCIA  DA  FACULDADE  DE  FORTALEZA  E  DA  FACULDADE  DE 
ENSINO DO CEARÁ 
 

8.1 Trabalhos aprovados e/ou selecionados poderão ser publicados, via 
Internet, na Revista da FAECE e FAFOR. 

 
8.2 Ao submeter seus trabalhos, os autores aceitam que a Comissão Especial 
de Avaliação do Encontro tenha pleno direito de incluí-los nos anais, imprimi-los, 



divulgá-los e repassá-los, sem que para isso os autores façam jus a qualquer 
remuneração. 
 
 

 

9. CLÁUSULA RESERVA 
 

A Comissão Organizadora do XII Encontro de Iniciação à Pesquisa da 
Faculdade de Fortaleza e Faculdade de Ensino do Ceará reserva-se no direito 
de resolver casos omissos bem como situações não previstas neste edital. 
 

10. DOS RECURSOS 
 

Das decisões tomadas pela Comissão Especial de Avaliação não caberá 
qualquer recurso. 
 
 

 

Fortaleza, 25 de junho de 2018. 
 
 
 

 

Adryana Lobo 
Coordenadora Pedagógica FAECE/FAFOR 
 
 

 

Ana Isabel Módena 
Coordenadora do Curso de Direito FAFOR 
Presidente do XII Encontro de Iniciação à Pesquisa da Faculdade de Fortaleza 
 
 

 

Edenilo Baltazar Barreira Filho 
Coordenador do Curso de Direito FAECE  

Presidente do XII Encontro de Iniciação à Pesquisa da Faculdade de Ensino e 
Cultura do Ceará  



 
 
 

 

ANEXO I 
 
 
 
 
 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DO XII ENCONTRO DE INICIAÇÃO À 
PESQUISA 

 

Nome completo:_________________________________________________  

_______________________________________________________________ 
 

Número de matrícula: ____________________________________________ 
 

Endereço: ______________________________________________________  

________________________________________________________________ 

 

E-mail: _________________________________________________________ 
 

Telefone(s) para contato: __________________________________________ 

 

Nome do professor-orientador: ____________________________________ 
 

Título do Trabalho: _______________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

 

Anexe a este formulário o artigo de seu trabalho, elaborados de acordo 
com as instruções abaixo: 
 

ARTIGO: 

http://www.faece.edu.br/pesquisa/arquivos/a_palavra_orientacoes_n3.pdf 

 

 

OBS: O aluno deverá preencher 2 (duas) vias deste formulário, a fim de 
que uma via seja o comprovante de entrega do trabalho. 

http://www.faece.edu.br/pesquisa/arquivos/a_palavra_orientacoes_n3.pdf


 

ANEXO II 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PADRÃO ESTABELECIDO PELA FACULDADE 
 
 

 

ARTIGO: 
http://www.faece.edu.br/pesquisa/arquivos/a_palavra_orientacoes_n3.pdf 
 
 

http://www.faece.edu.br/pesquisa/arquivos/a_palavra_orientacoes_n3.pdf

