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DICIONÁRIO DE VERBETES PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL – 

CLÍNICA DE ASSESSORIA ACADÊMICA – MACK EMPRESARIAL 

(CAAME) 
 

CHAMADA DE TEXTOS DE OPINIÃO JURÍDICA  

 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

O Dicionário de Verbetes para a Atividade Empresarial, promovido pela Clínica de Assessoria 

Acadêmica – Mack Empresarial, tem por finalidade promover o amplo acesso à informação e a 

desburocratização do conhecimento jurídico, disponibilizando ao público em geral textos curtos 

e explicativos sobre as principais temáticas jurídicas relacionadas à atividade empresarial, a sua 

aplicação prática e relevância para as relações sociais (“Verbetes”). 

 

O Dicionário de Verbetes estará disponível para consultas online a partir do dia 01 de dezembro 

de 2020, por meio do link: https://caamemackenzie.wixsite.com/meusite.  

 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1.1. A inscrição de Verbetes será feita mediante o envio do material ao e-mail do projeto: 

verbetes.caame@gmail.com, até às 23h59min do dia 25 de novembro de 2020. Os e-mails 

devem ser encaminhados com o título: “Nome do aluno, semestre e TIA / tema do Verbete”. 

 

1.2.  Para cada Verbete aprovado pelo comitê de avaliação da CAAME e publicado na 

plataforma online de curadoria da CAAME serão atribuídas até 05 (cinco) horas de pesquisa 

para o respectivo discente. 

 

1.3. Todos os Verbetes submetidos pelo e-mail indicado no item 1, acima, serão revisado pelos 

membros do comitê de avaliação da CAAME. A avaliação dos Verbetes será realizada a partir 

dos seguintes critérios: 

 

1.3.1. Adequação formal às regras de acordo ortográfico da língua portuguesa, as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e aos demais requisitos estabelecidos 

neste edital; 

1.3.2.  Delimitação correta do conteúdo material ao tema escolhido; 

1.3.3. Organização e estrutura do trabalho com desenvolvimento lógico, coerente e claro na 

exposição do tema; 

1.3.4. Profundidade e tecnicidade no material a ser submetido para veiculação. 

 

1.4. Caso o Verbete não atenda aos requisitos previstos neste edital, será devolvido, por e-mail, 

para que o discente proceda com as alterações solicitadas no prazo de 2 (dois) dias a contar do 

envio do e-mail de devolução pela CAAME. 
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1.5. A inscrição do trabalho corresponde à automática e simultânea autorização dos autores aos 

organizadores do projeto para utilizar, publicar e divulgar o trabalho de sua autoria. 

1.6. Serão automaticamente excluídos do processo de avaliação e não farão jus à atribuição de 

horas de pesquisa, os Verbetes que se enquadrarem nas seguintes hipóteses: 

1.6.1. Não forem encaminhados no prazo através do endereço eletrônico fornecido; 

1.6.2. Apresentarem autores não graduandos e/ou pós-graduandos stricto sensu e lato sensu 

em Direito pela FDIR Mackenzie; e 

1.6.3. For verificada a presença de qualquer citação ou transcrição sem as devidas 

referências, no formato especificado pela ABNT, independente do tamanho do trecho (de 

uma frase à integralidade). 

1.7. O relatório com as horas de pesquisa a serem atribuídas em decorrência deste edital será 

encaminhado à Coordenação de Pesquisa até o dia 27 de novembro de 2020, sendo certo que as 

horas de pesquisa serão atribuídas apenas aos Vebetes admitidos para a publicação nos estritos 

termos deste edital. 

 
2. ESTRUTURA 

2.1. Os discentes interessados na elaboração dos Verbetes deverão encaminhar um e-mail para 

o endereço: verbetes.caame@gmail.com, solicitando o modelo do documento em Word que 

deverá ser utilizado para a redação do texto. 

2.2. Além de seguir o modelo disponibilizado por e-mail ao discente, os Verbetes deverão 

observar a seguinte estrutura: 

 

• mínimo de 2 e máximo de 5 páginas em folha tamanho A4; 

• configuração da página: margens superiores e inferiores 2,0 cm, margem direita 2,0 cm e 

margem esquerda 3,0 cm; 

• formatação de parágrafo: alinhamento justificado, espaço entre linhas de 1,5 e espaçamento 

depois do parágrafo de 6 pt; 

• título do Verbete - fonte Times New Roman tamanho 12, negrito, maiúscula; 

• corpo do texto - fonte Times New Roman tamanho 11; 

• sem os elementos pré-textuais (capa, folha de rosto etc);  

• identificação do autor (nome, semestre e TIA). 

 

2.3. Para fins de referência, a primeira página do Verbete mencionará o título do tema escolhido 

e na sequência (na mesma página) os itens a seguir: (os itens marcados com * são obrigatórios) 

 

I. Definição*:  Coloque uma definição resumida e objetiva, assim como um dicionário; 

II. Introdução*: Contexto, estrutura e características. Explique definições que usará ao longo do 

texto para que o leitor inicie a leitura com definições prévias; 

III. Histórico e Evolução: Se julgar relevante, explorar a historicidade por trás do tema, como 
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evoluiu ao longo da história e eventuais alterações e/ou atualizações sofridas; 

IV. Relevância, aplicabilidade e efeitos*: Importância, extensão, âmbito de uso prático, impacto 

na esfera social e econômica etc.; 

V. Conclusão*: Panorama geral e considerações finais; 

VI. Dicas ou curiosidades: Obras textuais e/ou filmes sobre o tema, notícias recentes etc.; 

VII. Termos*: Eventuais termos em língua estrangeira que tenham sido utilizados ao decorrer do 

texto; e 

VIII. Referências*: Relacione os autores que foram citados em seu projeto conforme as normas 

da ABNT (NBR 6023). 
 

2.4. Casos e omissões serão decididos pelos organizadores do projeto. 

 

 

São Paulo, 11 de novembro de 2020. 

 

 
Comissão Organizadora  

CAAME 

Cliníca de Assessoria Acadêmica – Mack Empresarial 


