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EDIT
TAL Nº 6/
/2017, DE 3 DE MAR
RÇO DE 20
017
V
VIII CONG
GRESSO DE INICIAÇ
ÇÃO CIENT
TÍFICA - VIII
V
CONIC
C - DA FAC
CULDADE
REITO DE F
FRANCA - ANO LETIVO DE 201
17
DIR
cio Antônio Piola, Dire
etor da Fac
culdade de Direito de Franca, no
o uso de su
uas
O Prrof. Dr. Déc
atrib
buições e competênci
c
as regime ntais, com
m fundamen
nto no art . 43, incis
so III, da Lei
Fede
eral nº 9.394, de 20//12/96, com
mbinado co
om os artigos 76, 77
7 e 104, in
nciso VIII, do
Regimento Intterno da Faculdade
F
de Direito
o de Fran
nca, bem como a Resolução
R
da
gregação n° 1/2016, de
d 30 de ju
unho de 2016, faz sab
ber a todoss os interessados, que
e se
Cong
enco
ontram abe
ertas as ins
scrições parra o VIII CONIC
C
– Co
ongresso d e Iniciação
o Científica da
Facu
uldade de Direito
D
de Frranca, dora
avante apen
nas intitulado VIII CO NIC.
DAS INFOR
RMAÇÕES PRELIMIN
NARES E FINALIDAD
F
DES
I–D
NIC será realizado cconcomitan
ntemente com
c
a 45
5ª Semana
a Jurídica da
1. O VIII CON
uldade de Direito
D
de Frranca, nos dias 28 e 29
2 de março de 2017.
Facu
ão finalidad
des do VIII CONIC:
2. Sã
I.
p
proporciona
ar condiçõe
es didático
o-pedagógic
cas aos p
participantes, visando
o a
in
ncentivá-los à pesqu
uisa científica, sob a orientação
o
es disponív
veis
de docente
p
para
essa ta
arefa;
II.
d
desenvolver
r atitudes, habilidades
s e competências refe
erentes aos processos de
in
nvestigação
o científica
a, que poss
sibilitem o aperfeiçoa
amento pro
ofissional dos
d
o
operadores
técnicos do
o Direito;
III.
p
propiciar
aos
partticipantes
conhecim
mentos
pa
ara
o
s
seu
adquirir
d
desenvolvim
mento profi ssional, en
nvolvendo a dimensão
o cultural, social,
s
políttica
e econômica da educa
ação, bem como a metodologia
m
a utilizada nos trabalh
hos
d investiga
de
ação científfica;
IV.
p
proporciona
ar espaço e condiçõ
ões para a divulga ção, a av
valiação e a
v
valorização
alhos dos alunos de graduação
o bolsistas de Iniciaç
ção
dos traba
C
Científica
da Faculdad
de de Dire
eito de Fra
anca, de p rogramas de bolsas de
o
outras
instittuições ou a
ainda pesquisadores de
d outras in
nstituições..
NIC é des
stinado com
mpulsoriam
mente aos alunos b olsistas integrantes do
3. O VIII CON
niciação Cie
entífica da F
Faculdade de
d Direito de
d Franca e aos aluno
os bolsistas do
programa de In
I
Científica CN
NPq/PIBIC--FDF, e aberto à com
munidade acadêmica
a
de
programa de Iniciação
as Instituições, em nív
vel de grad
duação.
outra
oderão participar ta
ambém oss alunos da
d
Faculdade de D
Direito de Franca que
q
4. Po
dese
envolvem atividade de
e pesquisa,, independe
entemente de estarem
m formalmente inscritos
no programa de
e iniciação científica.
CRIÇÕES
II – DAS INSC
s inscrições
s para apre
esentação d
de trabalho
os no VIII CONIC esta
as no perío
odo
arão aberta
1. As
de 3 de março de 2017 a 10 de marçço de 2017
7.
s inscrições deverão ser forma
alizadas mediante requerimento
o disponíve
el no site da
2. As
Facu
uldade de Direito
D
de Frranca, www
w.direitofranca.br.
3. Os alunos da
a Faculdade de Direit o de Franc
ca são dispe
ensados do
o pagamento da taxa de
inscrrição.
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4. Pa
ara os alun
nos de outrras instituiçções a taxa
a de inscrição é de R$
$ 20,00 (vinte reais) e o
paga
amento dev
verá ser effetuado me
ediante depósito no Banco do Brasil, Agê
ência 0053
3-1,
Contta Corrente
e número 23
30021-4.
vante do depósito bancário
o deverá ser env
viado
5. O comprov
a 13/3/2017
7, impreterrivelmente..
icientifica@direitofranca.br, até o dia

para
a

o

e-m
mail

6/3/2017 serão divu
ulgadas as inscrições deferidas, bem como dia e horá
ário
6. Atté o dia 16
de apresentação.
RIGAÇÕES
S E CERTIF
FICADOS
III – DAS OBR
1. Os alunos inscritos deverão:
sentar 1 (um
m) resumo
o e 1 (um) painel da pesquisa,
p
n os termos do item V,, 1,
I. apres
e Edital;
deste
cipar como
o ouvintes de todas
s as atividades do C
Congresso (palestras
s e
II. partic
apresentações de trabalho
os).
2. Os alunos re
eceberão ce
ertificado:
I. como
o apresentadores, por 2 (duas) horas de pa
articipação;;
o ouvintes, desde que
e tenham 75% (setentta e cinco por cento) de presença,
II. como
por 5 (cinco) horas de partticipação.
3. Os interessa
ados em participar
p
ccomo ouviintes pode
erão compa
arecer nos
s horários de
apresentação, independen
ntemente d
de prévia inscrição, devendo
d
asssinar a atta respectiva,
caso queiram re
eceber certtificado de participação.
dos de pa
articipação VIII CON
NIC, quer na condiçã
ão de ouv
vintes ou de
4. Os certificad
unicadores,, serão assinados p
pelo vice-d
diretor, na
a qualidade
e de coorrdenador das
d
comu
ativid
dades de pesquisa, e por um dos representantes do corpo d
docente pe
ertencentes
s à
comiissão organ
nizadora do
o VIII Cong resso de In
niciação Cie
entífica – VIIII CONIC.
dos estarão
o disponíve is no Cartó
ório Experim
mental da Faculdade de Direito de
5. Os certificad
0 dias da re
ealização d o evento.
Franca, após 30
ISSÃO OR
RGANIZAD ORA
III – DA COMI
1. A Comissão organizado
ora do VII I Congress
so de Inicia
ação Cienttífica – VIII CONIC se
erá
posta pelos
s seguintes membros;;
comp
de
I. Vice-d
diretor, seu Presiden
nte, na qu
ualidade de
e coordena
ador das atividades
a
pesq
quisa, nos termos do art.
a
11, inciiso V, das normas
n
regimentais;
agógica e C
Coordenado
ora Pedagógica, na au
usência do Coordenad
dor
II. Assessora Peda
do N
Núcleo de Informática
I
a e Pesquissas Jurídica
as, ainda não
n
instituccionalizado
o, conforme
e o
dispo
osto nos arrtigos 102 a 104 do Re
egimento Interno da Faculdade
F
d
de Direito de
d Franca;
III. 1 (um
m) represen
ntante do co
nte;
orpo docen
m) represen
ntante do co
orpo discen
nte, designa
ados pelo D
Diretório Ac
cadêmico.
IV. 1 (um
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2. Co
ompete à Comissão organizado
ora do VIII Congres
sso de Inicciação Científica – VIII
V
CONIC, coorde
enar e fisca
alizar o pr ocesso de inscrição, de aprese
entação e avaliação
a
d
dos
alhos e de expedição
e
dos
d certificcados.
traba
ora do VIII CONIC pod
derá valer-se do auxíllio de tanto
os professores
3. A Comissão organizado
uncionários
s quantos fo
orem necesssários para
a o cumprim
mento de ssuas atribuições.
ou fu
IV - BOLSISTA
AS DA FAC
CULDADE D
DE DIREIT
TO DE FRA
ANCA E DO
O CNPQ
odos os bo
olsistas de Iniciação C
Científica da
a Faculdade de Direitto de Franc
ca e do CN
NPq
1. To
(com
m pesquisa pela FDF), com perííodo de vig
gência na época do V
VIII CONIC
C, deverão se
inscrrever, obrig
gatoriamente, sob pen
na de suspe
ensão da bo
olsa.
uisa iniciada
a há menos
s de 90 (no
oventa) diass ficarão dispensados da
2. Os bolsistas com pesqu
d trabalho,, sendo, po
orém, obrig
gatória a fre
equência n o percentu
ual referido no
apresentação de
d
Edital.
item III, 2, II, deste
DOS RESUMOS E DO
OS PAINÉI S
V-D
1. Os resumos e os painé
éis deverão
o ser elaborados e forrmatados e
em estrita obediência
o
ao
XO I.
ANEX
erão rejeita
ados os resumos que não obedec
cerem às in
nstruções ccontidas no ANEXO I.
2. Se
3. Os resumos inscritos de
everão ser enviados até
a o dia 13
3 de março de 2017, para
p
o e-ma
ail:
icientifica@direitofranca.br.
nscritos no programa de Iniciaçã
ão Científica
a da Faculd
dade de Direito terão os
4. Os alunos in
usteados pela
p
Faculda
ade de Dirreito de Franca, desd
de que o prazo
p
do item
seus painéis cu
umprido.
anterior seja cu
ESENTAÇÕ
ÕES
VI - DAS APRE
1. Os painéis das
d
pesquis
sas serão apresentad
dos por seu
us autores , nos dias 28 e 29 de
março de 2017, nas dependências da Faculdade de Direiito de Francca.
s apresentações serã
ão na form
ma de comunicação oral,
o
com d
duração de
e 15 (quinze)
2. As
minu
utos, para uma
u
banca composta por 2 (dois
s) docentes
s.
m caso de não compa
arecimento do autor do
d trabalho,, será canccelada sua apresentaç
a
ão,
3. Em
a qual não pode
erá, em hip
pótese algu
uma, ser ma
arcada para
a outra datta.
VII - DAS DIS
SPOSIÇÕES
S FINAIS
s atividade
es desenvollvidas peloss participantes serão computad as para a carga horá
ária
1. As
das atividades compleme
entares, em
m estrita obediência
o
as do Regu
ulamento das
d
às norma
mplementare
es da Facu ldade de Direito de Frranca.
Atividades Com
ue redunda
arem em d
dúvidas po
or omissão, interprettação e ap
plicação deste
2. Os casos qu
ulamento se
erão analis
sados e ressolvidos pelo Conselho
o Departam
mental, à luz das norm
mas
Regu
emanadas pela Faculdade de Direito de Franca e pela legis
slação apliccável.

Francca, 3 de março de 2017.
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Prof.. Dr. Décio Antônio Pio
ola
Diretor
D
da Faculdade de Direito de
d Franca

XO I
ANEX
I-C
Como orga
anizar o RE
ESUMO do
o Trabalho de Iniciaç
ção Cientíífica
O particip
pante do referido
r
co
ongresso deverá faze
er um RES
SUMO (dua
as laudas, no
máximo) da pe
esquisa, que
e poderá e star conclu
uída ou não
o, relatando
o suas informações mais
m
impo
ortantes, ou
u seja, em que área do Direito a pesquisa
a se insere
e, o tema, a questão, os
objettivos, a me
etodologia, o referenciial teórico e os resulta
ados enconttrados ou parte
p
deles.
Este resumo será en
ntregue pre
eviamente aos
a profess
sores da ba
anca, ao qu
uais discutirrão
a pes
squisa com
m o participa
ante durantte o CONIC
C.
matação do texto:
Form
a;
- Folha:: A4 branca
- Marge
ens: Superior 3cm; In
nferior 2cm; Esquerda 3cm; Dire
eita 2cm;
- Fonte: Times Ne
ew Roman o
ou Arial (Te
exto tamanho 12, Títu
ulo do Trabalho taman
nho
n
do au
utor abaixo
o do título, tamanho 12,
14, negrito e em letras ma iúsculas, nome
s as primeirras letras d
do nome e do
d sobrenome em ma
aiúsculas e em negrito
o).
apenas
d nome do aluno, o autor deve
erá colocarr o nome d
do orientador da mesma
Abaixo do
form
ma que coloc
cou seu nome, bem co
omo a instituição fomentadora.
Exemplo
o de título n°
n 1:
TRIB
BUNAL DO
O JURI: aná
álise histórrica e propo
osta de refo
orma.
Alun
no: Leonar
rdo Ribeiro
o Santos.
Orientador: Pr
rof. Dr. Ca
arlos Alber
rto Bianch
hi
Exemplo
o de título n°
n 2:
EORIA DO RISCO AD
DMINISTR
RATIVO E A RESPONSABILIDA
ADE CIVIL
L DO AGEN
NTE
A TE
PÚB
BLICO. (Esp
paço simple
es entre as linhas do título).
t
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- Alinha
amento: ju
ustificado;
- Espaçamento: entrelinhas
e
e entre o título
t
e o te
exto: 1,5cm
m.
ganizar o PAINEL
P
II – Como org
O painel deve ser organizado
o
de forma simples, sem excessso de cores
s, porém com
c
a atenção d
do público (fotos, esq
quemas, ta
abelas e outros). Deve,
recursos que chamem
a, ser auto
oexplicativo
o, de modo
o que as ideias centrais do tra
abalho seja
am facilmente
ainda
apreendidas.
er confeccio
onado em lona próprria para estte fim, evittando o uso de material
Deverá se
ado que dificulte sua fiixação no lo
ocal da aprresentação..
pesa
e cuidar pa
ara que o p
público con
nsiga ler os
s pôsteres a uma disttância de dois
d
Há que se
(2) m
metros.
matação do Painel:
Form
nho: 1m (altura) x 0,9
90 (largura).
-Taman
O texto deverá se
er escrito e
em colunas
s e a fonte
e é livre, d
devendo se
er em todo
o o
paine
el, e a letra
a deverá ter a altura m
mínima de 1,5cm, qua
ando impre ssa.
anização do
d Texto:
Orga
- Título do trabalho: letras maiúsculas
s em negritto e com ta
amanho ma
aior que as do
texto.
e do autor
r (es) da pesquisa: a primeira
a letra do nome e so
obrenome em
- Nome
maiúsc
culas e as demais
d
letra
as em minú
úsculas, devendo esta
ar em negrito. Sugere-se
colocarr o e-mail de
d contato do aluno. O tamanho
o desta letrra deverá ser
s do mesmo
tamanh
ho que as letras do te
exto.
- Nome do orienttador: da m
mesma form
ma que o no
ome do alu
uno.
esquisado
or está viinculado: letras ma
aiúsculas sem
- Instittuição à qual o pe
negrrito.
uição fomentadora: letras maiúsculas sem
m negrito.
- Institu
- Palavrras-chave: (de três a cinco), apenas as le
etras inicia
ais da palav
vra-chave são
s
maiúsculas, sendo as demaiss minúscula
as. As palav
vras-chave
e devem se
er negritad
das
adas entre si por pontto e vírgula.
e separa
ATEN
NÇÃO: O texto
t
do pa
ainel deve estar no fo
ormato WO
ORD e, hav
vendo imag
gens e texttos,
deve
e-se colocá--los em arq
quivos diferrentes em um
u pen driv
ve.
Elem
mentos do Texto:
- 1 Introdução
t
o pa
articipante deverá:
Neste tópico,
- descrrever sintetticamente ccomo se coloca seu tema de estu
udos;
- explic
citar a ques
stão da pessquisa;
- relata
ar a importtância / rel evância de
e se pesquis
sar tal quesstão;
- apres
sentar os objetivos qu
ue pretende
e alcançar ao
a final da p
pesquisa;
- fazerr uma referência aos principais autores em que o p
pesquisadorr se amparrou
teoricamente.
S
que
q
todo o texto tenh
ha o mesmo
o tamanho de letra e que o espa
aço
OBS: Sugere-se
e
entre os pa
arágrafos seja duplo, mas isto precisa ser definido
d
em
m função do
o tamanho do
ttexto.
- 2 Metodo
ologia
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O autor da pesquisa deve da
ar uma ideia compactta da metod
dologia que
e foi utilizad
da,
o
ou seja, qual
q
métod
do foi usa
ado na inv
vestigação do tema (pesquisa bibliográfica,
d
documenta
al, pesquisa de campo e outros).
- 3 Resulta
ados e Dis
scussão
Indicarr apenas os
s de maior destaque. No caso de
e pesquisa inacabada, sugerir pa
ara
o
onde aponttam os resu
ultados ou a ausência deles até o momento
o presente.
- 4 Conclu
usões
Indicarr as principais conclussões obtidas
s ou dizer da
d impossib
bilidade de chegar a elas
e
n
neste mom
mento da pe
esquisa.
- 5 Referê
ências Bibliográficas
s
Pode-s
se relaciona
ar as princip
pais ou omiti-las.
- 6 Cronog
grama
E
Entregar
na Assessoria
a Pedagógic
ca até o dia
a 13 de ma rço:
 o resumo
o da pesqu
uisa;
pen drive dentro
 alunos pe
esquisadore
d
de um
es da FDF deverão entregar o p
envelope identificado e com o arquivo do texto do p
painel. O pen drive se
erá
osteriormen
nte;
devolvido po
 alunos pe
esquisadore
es de outra
as instituiçõ
ões deverã
ão trazer o painel pronto
no dia da su
ua apresenttação no CO
ONIC.

