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IV Congresso Infraestrutura Jurídica da Ciência, Tecnologia e 

Inovação nos países em Desenvolvimento 
 

EDITAL Nº 01/2021 

 

Data do evento: 15 e 16 de março de 2021 

Local: Virtual 

 

 

CHAMADA DE TRABALHOS ACADÊMICOS 
 

 

O comitê organizador do IV Congresso Infraestrutura Jurídica da Ciência, Tecnologia 

e Inovação nos países em Desenvolvimento, convida profissionais, professores, alunos e 

pesquisadores a submeterem artigos a serem apresentados durante o evento, que é parte do 

Projeto “Infraestrutura jurídica da Inovação Tecnológica no Brasil: Marco legal, perspectivas, 

desafios e entraves para o desenvolvimento nacional”, financiado pela CAPES e pelo Fundo 

Mackenzie de Pesquisa. 

 

 

DA SUBMISSÃO 

 

Art.1º – Os trabalhos serão recebidos na modalidade artigo completo. 

 

Art. 2º - A submissão do artigo completo ocorrerá em duas etapas: 

 

I – Até 27 de fevereiro de 2021 deverá ser submetido o resumo do trabalho com até 500 

palavras, na formatação prevista no art. 10º deste edital.   

 

II – Até 30 de abril de 2021 deverá ser submetido o artigo completo, desde que apresentado 

durante evento.  

 

Art. 3º - Os temas para a submissão dos artigos são: 

 

1. Direito e Instituições 

2. Direito e Desenvolvimento 

3. Desenvolvimento Sustentável e Amazônia 

4. Direito e Inovação aplicada 

 

Art. 4º - Serão selecionados até quatro artigos por tema 

 

Parágrafo Único – Em cada tema será selecionado um artigo de alunos de graduação.  
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Art. 5º – Todas as submissões serão realizadas (resumos e artigos completos) através do e-

mail congressoinovacaomackenzie@gmail.com, devendo o autor indicar no corpo do e-mail 

para qual bloco o resumo/artigo se destina. 

 

Art. 6º – Serão aceitos trabalhos em português, espanhol e, inglês. 

 

Art. 7º – Cada trabalho poderá ter até 3 (três) autores, sendo permitida até 2 (duas) submissões 

por pessoa, independentemente de ser autor ou coautor. 

 

Art. 8º – Os autores dos artigos aprovados estarão automaticamente inscritos no evento. 

 

Art. 9º – Uma vez submetido o artigo, não será aceita a inclusão ou exclusão de autores. 

 

Art. 10º – Cada submissão deverá conter dois arquivos: 

a.) Arquivo 1 (para compor os anais do evento) - contendo o trabalho, os nomes 

dos autores, e-mails e suas filiações institucionais; 

b.) Arquivo 2 (para avaliação) – contendo o trabalho, sem identificação dos 

autores. 

 

Art. 11 – O arquivo do trabalho completo deverá ser enviado no formato DOC. 

 

 

DA FORMATAÇÃO 

 

Art. 12 – Aspectos gerais do trabalho completo: 

a) Os trabalhos devem contemplar de forma clara: Introdução; Metodologia; 

Resultados e Discussões; Conclusão e Bibliografia; 

b) Formato do papel: A4 (29,7 x 21 cm); 

c) Orientação do papel: retrato; 

d) Fonte: Times New Roman / Tamanho 12; 

e) Espaçamento: simples;  

f) Alinhamento: justificado; 

g) Margens: superior: 3 cm; inferior: 2 cm; esquerda: 3 cm; direita: 2 cm. 

h) Paginação: inserir número de páginas no rodapé com alinhamento ao lado 

direito; 

i) Títulos em letras maiúsculas e subtítulos em letras minúsculas 

 

 

DA APRESENTAÇÃO 

 

Art. 13 – Os trabalhos serão apresentados na modalidade oral, no dia 15 de março de 2021, 

período vespertino, virtualmente em plataforma a ser indicada posteriormente. 

 

Art. 14 – Para a emissão de certificado, o trabalho deve ser apresentado por no mínimo um 

dos autores devidamente inscrito no evento. 
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Art. 15 – Ao submeter os artigos os autores automaticamente cedem para a Comissão 

Organizadora seus direitos autorais para transmissão da apresentação na internet.   

 

Art. 16 – As inscrições para o evento são gratuitas e serão realizadas pelo e-mail: 

congressoinovacaomackenzie@gmail.com. 

 

Art. 17 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.  

 

São Paulo, 17 de janeiro de 2021.  

 

 

Comissão Organizadora 

 

 

José Francisco Siqueira Neto 

Daniel Francisco Nagao Menezes 

 

 


