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CHAMADA DE RELATOS DE EXPERIÊNCIA DO I 

ENCONTRO SOBRE METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO 

DO DIREITO 

APRESENTAÇÃO DO EVENTO 

O evento, promovido pelo Grupo de Pesquisa CNPq “Estado e Economia no 
Brasil”, tem por finalidade promover o encontro de outros grupos e projetos da 
Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie que tenham por 
pano de fundo metodologias ativas de ensino, os impactos de sua utilização por 
professores na área do Direito, bem como o aproveitamento dos métodos no 
aprendizado dos alunos. 
Previsto para acontecer no dia 25 de novembro de 2021, em plataforma virtual, a 
organização do evento prevê a realização de painéis com apresentação de relatos 
de experiência. 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS  

1.1. Serão aceitas as submissões de resumos simples afinados à temática tratada no 
evento que será realizado em ambiente virtual no dia 25 de novembro de 2021 

1.2. A inscrição do trabalho corresponde à automática e simultânea autorização dos 
autores aos organizadores do evento para utilizar, publicar e divulgar o trabalho de 
sua autoria.  

1.3. É autorizada a inscrição de apenas um trabalho por autor, possibilitada a 
coautoria.  

1.4. A organização do evento não patrocinará qualquer despesa do(s) autor (es), 
empresa ou entidade, seja qual for sua natureza.  

 

2. INSCRIÇÃO  

2.1. A inscrição de trabalhos será feita mediante o envio do material ao e-mail do 
evento, a partir do dia 4 de outubro até às 23h59min do dia 22 de outubro de 2021. 
E-mail para envio: paep.operacional@gmail.com com o título “Submissão ao 



Faculdade de Direito 
 

 

  

Encontro de Metodologias Ativas no Direito”. 

2.2. O envio do arquivo do trabalho deverá ser feito unicamente para o e-mail 
acima descrito, em formato “word”, em duas versões: a primeira com a 
identificação e qualificação do(s) autor (es) (nos termos do item 2.3) e outra sem 
identificação para que permita a avaliação cega.  

2.3. Os trabalhos na versão identificada devem ser encaminhados com folha de 
rosto onde constem nome, formação acadêmica, vinculação institucional, 
qualificação profissional, e-mail de contato do autor e, no caso de alunos da 
graduação mackenzista, também o número do TIA. 

2.4 Os trabalhos devem ter no máximo 2 autores que devem ser profissionais e 
pesquisadores do direito, bem como graduandos, pós-graduandos stricto sensu e 
lato sensu em Direito ou áreas afins, cursadas em instituições reconhecidas ou 
válidas pelo Ministério da Educação. Ao menos um dos autores deve comparecer 
ao evento. 

2.5 O trabalho deve ser escrito na língua portuguesa. 

2.6. Os trabalhos deverão ser apresentados na forma do relato de experiência  de 
acordo com as seguintes regras contidas no ANEXO I: fonte Times New Roman, 
corpo, tamanho 12, com alinhamento justificado, sem separação de sílabas ou 
linhas entre parágrafos, mas com entrelinhas com espaçamento 1,5; com margem 
superior e esquerda de 3 cm e inferior e direita de 2 cm; as referências devem 
obedecer às regras da ABNT (NBR 10520/2002 e 6023/2002); as citações devem 
ser apenas indiretas e o sistema de chamada das referências por autor-data ou nota 
de rodapé (NBR 10520/2002);   

2.7. Não serão admitidas inclusões e/ou exclusões de autores, assim como 
alterações no título do trabalho após a realização da inscrição.  

3. Os trabalhos serão avaliados pelos coordenadores do Evento ou por comissão 
científica designada pela Comissão Organizadora, que atribuirá nota a partir dos 
seguintes critérios:  

3.1. Adequação formal às regras de acordo ortográfico da língua 
portuguesa e as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT);  
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3.2. Organização e estrutura do trabalho com desenvolvimento lógico, 
coerente e claro na exposição do tema;  

3.4. Inovação na abordagem do tema. 

4. Os trabalhos serão desclassificados se não estiverem de acordo com os critérios 
deste edital, em especial, quando:  

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

4.2. Tiverem qualquer forma de identificação de autoria;  

4.3. Apresentarem autores não graduandos, graduados e pós-graduandos 
stricto sensu e lato sensu em Direito em instituições reconhecidas ou 
válidas pelo Ministério da Educação;  

4.4. Nenhum dos autores do trabalho participar do evento; 

5. Aos alunos da graduação em direito da UPM serão concedidas 10 (dez) horas de 
atividade complementar, na modalidade pesquisa, para os trabalhos aprovados e 
apresentados no evento. Em caso de coautoria, as referidas horas serão divididas.  

6. Divulgação de Resultados: Até 29 de outubro de 2021 por e-mail aos inscritos. 

7. As apresentações acontecerão no dia do evento, no turno da tarde ou noite, em 
plataforma virtual. O horário exato da apresentação será comunicado 
posteriormente aos selecionados. 

8. Casos e omissões serão decididos pelos organizadores do evento. 

  
São Paulo, 1 de outubro de 2021. 

 

Comissão Organizadora 
Grupo de Pesquisa  

“Estado e Economia no Brasil” 
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Anexo I 
 
DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 
É importante ter em mente que este relato de experiência terá ampla divulgação e chegará 

às mãos do público externo. Sendo assim, é essencial que a linguagem utilizada priorize a clareza 
e a objetividade. Para isso, deve-se evitar não só o uso de linguagem técnico-científica como 
também o emprego de termos técnicos muito específicos. O objetivo do relato é mostrar as 
experiências vivenciadas em sala de aula, tanto as que tiveram êxito como as que não foram bem 
sucedidas. É importante contextualizar a aplicação de forma a viabilizar que sua experiência 
sirva de inspiração para ser replicada ou que a identificação do problema sirva de aprendizado. 

Para organizar o seu relato é importante que você faça resumidamente uma apresentação 
(até 250 palavras) de sua proposta, mostrando os sujeitos nele envolvidos, mas sem identificação 
de nome de pessoas. Depois (em até 800 palavras), apresente as etapas, a metodologia 
empregada e os recursos utilizados para a sua realização. Em relação à avaliação, é importante 
você mostrar (em até 250 palavras) os critérios empregados para que a sua experiência tivesse 
sucesso. Fale sobre os desafios vivenciados e de como você conseguiu superá-los ou aponte os 
obstáculos que não permitiram alcançar o sucesso.  No seu relato, é essencial falar (em até 200 
palavras) sobre os resultados e o tempo que você levou para alcançá-los. Se você fizer alguma 
citação bibliográfica, lembre-se de que ela deve estar em consonância com as regras da ABNT. 

Poderão ser enviadas até 10 (dez) imagens referentes à experiência relatada com, no 
mínimo, 500 pixels de largura. Essas imagens não serão contabilizadas no trabalho e deverão ser 
distribuídas ao longo do texto, contendo a autoria/ano e descrição de cada uma. 

O seu texto deverá atender ao número de palavras especificado nesta orientação e deverá 
apresentar-se em formato A4, fonte Times New Roman, corpo, tamanho 12, com alinhamento 
justificado, sem separação de sílabas ou linhas entre parágrafos, mas com entrelinhas com 
espaçamento 1,5; com margem superior e esquerda de 3 cm e inferior e direita de 2 cm; 

 


