Está aberta a oportunidade para que graduandos(as),
pós-graduandos(as), professores(as) e demais profissionais
apresentem oralmente resultados parciais ou finais de
investigações científicas. A ideia é promover a publicização de
trabalhos acadêmicos e profissionais de relevância social no
contexto dos temas do evento. Poderá ser apresentado
apenas 01 (um) comunicado por participante ou dupla (e o
mesmo trabalho poderá ser elaborado no modelo de texto
completo e, então, concorrer no concurso de artigos
jurídicos). Deverão ser observados o modelo de elaboração de
cada atividade e as orientações de protocolo específicas.
1. Os(As) interessados(as) deverão enviar os resumos dos
comunicados científicos em arquivo Word, através do correio
eletrônico ibda.comunicados@gmail.com, entre os dias 26 de
julho de 2022 e 26 de setembro de 2022, de acordo com as
orientações deste edital. A submissão deve ser feita após
realizado o pagamento da inscrição.
2. No momento da submissão do trabalho, é imprescindível o
envio do comprovante de inscrição, sob pena do não
recebimento.
3. O resultado final de todos os resumos selecionados para
apresentação será divulgado até o dia 07 de outubro de 2022,
no site do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo (IBDA) e
em suas redes sociais. Não serão selecionados resumos que
descumpram as regras formais estabelecidas por este edital.
4.
Os(As)
pesquisadores(as)
selecionados
para
apresentação deverão submeter até o dia 17 de outubro de
2022 um vídeo-resumo de sua apresentação, que não deve
ultrapassar 05 (cinco) minutos (em formato MP4, com no
máximo 100MB). A título de ilustração, sugere-se seguir as
instruções de “vídeo abstract” da Taylor & Francis Authors:
https://authorservices.taylorandfrancis.com/video-abstracts/
Instruções: Gravar o vídeo e enviar através do correio
eletrônico ibda.videos@gmail.com, por meio de arquivo ou link
para download. Posteriormente, será feito o upload do arquivo
no Youtube do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo

(IBDA).
5. Os vídeos ficarão disponíveis no período de 20 a 28 de
outubro de 2022 para visualização dos professores
integrantes das comissões de análise, bem como de todos os
inscritos no Congresso.
6. Durante o período de visualização, o vídeo mais curtido
nas plataformas do Instituto Brasileiro de Direito
Administrativo (IBDA) – podendo haver empate – será premiado
com o título de “Melhor Trabalho Eleito pelo Público”.
7. As discussões síncronas dos resumos e vídeos
apresentados serão feitas exclusivamente pela modalidade
online e ocorrerão durante o Congresso em data e horário
específicos, a serem divulgados oportunamente na
programação. Os trabalhos serão alocados em Grupos de
Apresentação, integrados por comissão composta de
professores avaliadores que podem fazer comentários,
questionamentos, críticas, elogios e sugestões, no prazo total
de 15 (quinze) minutos, caso em que o(a) pesquisador(a)
poderá ter até 05 (cinco) minutos para sua manifestação.
8. Os Grupos de Apresentação serão acompanhados por
um(a) monitor(a) responsável pela administração do grupo.
Não será permitida a utilização de material projetável (como
PowerPoint), nas apresentações e as explicações, respostas e
arguições serão feitas por sustentação oral.
9. Os resumos que forem aceitos, e cujos(as) autores(as)
cumprirem todas as condições de inscrição no evento e
apresentação, bem como possíveis correções na formatação
do texto, serão publicados nos Anais com registro no ISBN.
10. O melhor trabalho em cada Grupo de Apresentação,
conforme deliberação das respectivas comissões, será
premiado com Menção Honrosa do Instituto Brasileiro de
Direito Administrativo (IBDA).
11. Serão aceitos trabalhos de autores(as) oriundos(as) de

qualquer curso superior, desde que inscritos individualmente
ou no máximo em dupla, e que o tema enfocado esteja
inserido em uma das temáticas abrangidas no Congresso.
12. Serão desclassificados os resumos que não estiverem
de acordo com o modelo em anexo e, particularmente, com os
seguintes critérios de admissão:
a) Título em português em caixa alta (letras maiúsculas),
centralizado e em negrito;
b) Logo abaixo do título, devem constar: o nome, a
qualificação institucional, titulação, nome da instituição ao
qual está ou esteve vinculado(a), com no máximo 3 (três) itens,
por extenso, e e-mail (um por autor);
c) O resumo deve referir-se ao objetivo do trabalho, ao
procedimento metodológico utilizado, aos resultados parciais
ou finais de investigações científicas;
d) Deve-se observar a seguinte formatação: fonte Times
New Roman 12; espaçamento entre linhas de 1,0
(único/simples); sem parágrafo, citações ou referências; com
mínimo de 200 (duzentas) e máximo de 400 (quatrocentas)
palavras; 5 (cinco) palavras-chave em português; e as margens
laterais da página devem ser de 2cm (dois centímetros) em
todos os lados;
e) Não deve conter notas de rodapé, nem citações no corpo
do texto (inclusive de referências autor-data, que estão
vedadas). Não deve conter figuras, logos ou tabelas;
f) Após a indicação das palavras-chave, listar no mínimo 05
(cinco) e no máximo 10 (dez) referências que fundamentam a
discussão;
13. Somente será deferida a efetiva apresentação dos
trabalhos se os(as) seus(as) autores(as) estiverem
previamente inscritos(as) no Congresso.

14. O trabalho poderá ser apresentado por apenas um(a) ou
ambos os(as) autores(as).
15. Cada interessado(a) poderá participar sendo autor(a) ou
coautor(a) de apenas 01 (um) resumo a ser apresentado.
16. Todos(as) os(as) participantes receberão seu respectivo
certificado de apresentação de trabalho científico.
17. Aos(Às) professores(as) palestrantes, presidentes de
mesa e integrantes das comissões de artigos e comunicados
é vedada a inscrição de resumos ou artigos na qualidade de
apresentador ou concorrente, ainda que em comissão diversa
da que integra.
18. A programação do evento, os valores de inscrição e a
forma de pagamento devem ser verificados no site do
Instituto Brasileiro de Direito Administrativo (IBDA) e da
Associação dos Advogados de São Paulo (AASP).

APRESENTADORES DE COMUNICADO OU PARTICIPANTES
DO
CONCURSO
DE
ARTIGOS
QUE
NÃO
IRÃO
PRESENCIALMENTE A SÃO PAULO
I) As sessões de apresentação de comunicados científicos
serão realizadas online, mas a Programação Geral de palestras
do Congresso é realizada de forma presencial. Então, haverá
uma liberação especial aos apresentadores de comunicados e
participantes do concurso de artigos, para poderem
acompanhar online as demais atividades (palestras), mediante
prévia inscrição no Congresso.
II) Exclusivamente neste caso de apresentadores(as) de
comunicados e artigos que não irão comparecer
presencialmente em São Paulo para a assistência às demais
atividades do Congresso, é dispensada a exigência de
pagamento prévio (excetuando-se, então, a regra da cláusula
2).

Neste caso, será atribuída uma autorização especial para
assistência online das demais atividades (a programação de
palestras) mediante o envio dos dados abaixo através pelo
endereço ibda.comunicados@gmail.com (no momento de
protocolo do comunicado).
Após enviados os dados, a pré-inscrição será realizada
diretamente pela Secretaria da AASP. Somente após este
procedimento é que deverá ser efetuado o pagamento.
DADOS (devem vir no corpo do e-mail de envio do
comunicado científico):
Nome completo:
Código AASP (se associado):
Observação: caso seja associado ativo da AASP, os dados
acima bastam.
Categoria (não-associado AASP ou Estudante):
CPF:
Data de nascimento:
E-mail:
Celular:
Endereço completo:
CEP:

