
 
 

 

 

 

EDITAL DE CHAMADA PARA APRESENTAÇÃO DE 

TRABALHOS ACADÊMICOS CONFERÊNCIA INTERNACIONAL 

SOBRE CLÍNICAS JURÍDICAS E ACESSO À JUSTIÇA 

 

A Comissão Organizadora da Conferência Internacional sobre Clínicas 

Jurídicas e Acesso à Justiça recebe inscrições para apresentação de 

trabalhos acadêmicos no evento a ser realizado entre os dias 04 e 06 de 

agosto de 2021. O evento online será realizado pelo Microsoft Teams e 

aberto ao público através de inscrições pela plataforma e transmissão no 

Youtube. 

 
1. DOS OBJETIVOS 

A Comissão Organizadora da Conferência Internacional sobre Clínicas 

Jurídicas e Acesso à Justiça convida, por meio deste edital, a comunidade 

acadêmica para submissão de trabalhos acadêmicos sobre Clínicas 

Jurídicas e Acesso à Justiça para apresentação no evento. 

 
2. DA INSCRIÇÃO DE TRABALHO 

2.1. Serão aceitos trabalhos acadêmicos nas modalidades artigos científicos 

e relatórios de experiências, com até 5 (cinco) autores, para 

apresentação individual ou em grupo no dia 05 de agosto de 2021 no 

período da manhã. 

2.2. Os trabalhos devem abranger as temáticas do ensino nas Clínicas 

Jurídicas e Acesso à Justiça.  

2.3. Os autores devem estar inscritos na Conferência. 

2.4. O trabalho deverá ser enviado para o e-mail abaixo: 

 



cicjac.evento2021@gmail.com com o assunto “Submissão de trabalho” 

até 26 de julho de 2021. 

2.5. Não há necessidade de ineditismo nos trabalhos, uma vez que não 

haverá a publicação, objetivando o aprofundamento das discussões nas 

temáticas de Clínicas Jurídicas e Acesso à Justiça ao longo do evento e 

com as instituições organizadoras. 

 

3. NORMAS E INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHO. 

3.1. Os nomes dos proponentes e o título do trabalho devem estar no corpo 

do email. 

3.2. Somente serão aceitos os trabalhos enviados até a data informada no 

item 2.4 

3.3. O arquivo deve ser enviado em forma de anexo, nos formatos .word e 

.pdf,  contendo o nome de todos os autores, suas titulações e o título do 

trabalho proposto. 

3.4. O trabalho deverá conter no máximo 10 páginas. 

3.5. No dia da exposição, ao menos um dos autores deverá estar presente 

para apresentar o trabalho e responder eventuais dúvidas. 

 

4. DA SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

4.1. A seleção dos Trabalhos será realizada pela Comissão de Trabalhos 

Acadêmicos da Conferência Internacional sobre Clínicas Jurídicas e 

Acesso à Justiça; 

4.2. Serão selecionados até 5 trabalhos; 

4.3. O resultado será divulgado no dia 30/07/2021; 

4.4. O aceite será enviado para o e-mail utilizado para inscrição; 

4.5. Após o recebimento da carta de aceite, deverá o autor enviar uma 

resposta confirmando o recebimento e a participação no evento; 

4.6. Os trabalhos devem ser submetidos até o dia 26 de Julho de 2021; 
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4.7. Só receberão o certificado de apresentação de trabalho os autores que 

comparecerem no dia da apresentação informado no item 2.1. 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1. Este edital passa a ter validade a partir da data de sua publicação. 

5.2. Casos omissos serão decididos pela organização do evento; 

5.3. Para dúvidas e mais informações, entrar em contato através do e-mail: 

cicjac.evento2021@gmail.com  

 
 

 

13 de julho de 2021   

Comissão Organizadora da Conferência Internacional sobre Clínicas 

Jurídicas e Acesso à Justiça 
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