
CENTRO ACADÊMICO RUY MEDEIROS
Gestão “Ecoar” (2021-2022)

EDITAL

SELEÇÃO DE PARTICIPANTES PARA O CURSO DE ELABORAÇÃO DE
ARTIGOS CIENTÍFICOS JURÍDICOS: DO PROJETO À REDAÇÃO

O Centro Acadêmico Ruy Medeiros - CARM/UESB (Gestão Ecoar 2021/2022), em
parceria com a Profa. Dra. Maria Soledade e a Profa. Esp. Andreia Abade, no uso de
suas atribuições legais, torna público o Edital nº 01/2022 – Curso de Elaboração de
Artigos Científicos Jurídicos: do projeto à redação.

1. DA FINALIDADE
1.1. Selecionar membros para participar do Curso de Elaboração de Artigos Científicos
Jurídicos: do projeto à redação.

2. DOS OBJETIVOS
2.1. O CARM e as Professoras Maria Soledade e Andreia Abade, por meio do curso de
elaboração de artigos científicos, têm por objetivos:

a) OBJETIVO GERAL: Incentivar a produção científica de qualidade, destrinchando
caminhos a serem percorridos para a elaboração de artigos jurídicos, numa perspectiva
interdisciplinar e pautada em pesquisa bibliográfica, buscando soluções práticas para
os desafios enfrentados desde a elaboração do projeto de pesquisa até a redação final;

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Estudar e analisar as diferentes fases da pesquisa
bibliográfica no Direito, sob a égide da ampliação do senso crítico, da criatividade e
dos horizontes da pesquisa científica, de forma interdisciplinar, reflexiva e conectada
com a realidade social. Desenvolver cada etapa do projeto de pesquisa, ressaltando a
importância de sua elaboração para a qualidade da produção científica. Apresentar
técnicas de redação. Viabilizar o conhecimento acerca da estruturação de artigos
científicos jurídicos, destacando uso de meios tecnológicos a favor da escrita e a
relevância de conhecimento e aplicabilidade das normas básicas da ABNT.

3. DO CURSO E DA CARGA HORÁRIA
3.1. O curso de elaboração de artigos científicos será ministrado integralmente de forma
presencial, no Salão do Júri, Módulo II da UESB;
3.2. A Oficina de Atualização acontecerá em dias alternados, a fim de que todos os
participantes tenham a oportunidade de assistir ao maior número de aulas e, assim, completar
a carga horária mínima para receber a certificação;
3.4. O curso será ministrado no turno vespertino (das 17h20 às 19h);
3.5. A Oficina de Atualização terá carga horária de 8 (oito) horas.
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4. DO PÚBLICO-ALVO
4.1. A Oficina de Atualização será destinada aos discentes regularmente matriculados no
Curso de Direito, independente da Faculdade/Universidade.

5. DAS VAGAS
5.1. Serão ofertadas 30 vagas para estudantes da UESB e 30 vagas para estudantes externos
(obedecendo às normas exigidas pelos projetos extensionistas da Universidade), ou seja, os 60
discentes que primeiro fizerem a sua inscrição irão garantir vaga no Curso de Elaboração de
Artigos Científicos Jurídicos: do projeto à redação.

6. DAS INSCRIÇÕES
6.1. As inscrições devem ser realizadas do dia 20 de abril de 2021 ao dia 30 de abril de 2022,
ou até esgotar o número de vagas, pelo link:

https://doity.com.br/curso-de-elaborao-de-artigos-cientficos-jurdicos

6.2. Para preencher o formulário de inscrição será necessário que aponte o seu email, nome
completo, anexe o cartão de vacinação devidamente atualizado, aponte a
Universidade/Faculdade em que está matriculado(a) e, por fim, o semestre em que está
cursando.

7. DO CRONOGRAMA
7.1. As fases e prazos deste edital ficam assim definidos:
Fases Prazos
1. Publicação do edital: 18h do dia 20/04/2022
2. Período de inscrição:                      20/04/2022 a 30/04/2022

(ou até atingir o número máximo de vagas ofertadas)
3. Período de realização do curso: 03, 05, 10 e 12 de maio de 2022

8. Aulas:

DATAS 03/05/2022
17h20 às 19h

05/05/2022
17h20 às 19h

10/05/2022
17h20 às 19h

12/05/2022
17h20 às 19h

TEMAS Elaboração de
projeto de
pesquisa

bibliográfica:
definição e

delimitação de

Técnicas de
redação de

artigo
científico:

coesão
referencial e

Estrutura do
artigo científico

jurídico:
divisões e

normas básicas
da ABNT.

Técnicas de
redação de

artigo
científico:

coerência local
e global.
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tema;
justificativa;
problema;
objetivos;

metodologia;
referencial

teórico;
construção do
sumário e do

cronograma de
atividades.

Ministrante:
Prof.ª Dra.

Maria Soledade
Soares Cruzes.

sequencial.
Ministrante:
Prof.ª Esp.

Andreia Dias de
Andrade Abade

dos Santos

Ministrante:
Prof.ª Dra.

Maria Soledade
Soares Cruzes.

Ministrante:
Prof.ª Esp.

Andreia Dias de
Andrade Abade

dos Santos

9. DA HOMOLOGAÇÃO
9.1. A lista de aprovados será disponibilizada por meio do e-mail indicado no ato de inscrição
e nas redes sociais do Centro Acadêmico Ruy Medeiros;
9.2. Somente serão homologadas as inscrições que atenderem às normas do presente edital.

10. DA SELEÇÃO
10.1. Os 60 discentes que primeiro fizerem a sua inscrição (30 discentes da UESB e 30
discentes externos) irão garantir vaga no Curso de Elaboração de Artigos Científicos
Jurídicos: do projeto à redação;
10.2. Serão desconsiderados pedidos de inscrição realizados por outros meios que não sejam o
formulário de inscrição disponibilizado.

11. DA CERTIFICAÇÃO
11.1. A certificação será concedida aos participantes que assistirem no mínimo 3 (três) aulas
oferecidas na Oficina de Atualização, completando o total de 75% (setenta e cinco por cento)
da carga horária total.
11.2. Para fins de comprovação da presença, o participante deverá assinar as listas de
presenças disponibilizadas no decorrer do curso.
11.3. Após a finalização do curso, os certificados serão enviados no prazo de 90 (noventa)
dias, para os participantes que cumprirem os requisitos impostos.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. É responsabilidade de cada participante acompanhar as publicações referentes a este
edital.
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12.2. Os casos omissos serão resolvidos pelo Centro Acadêmico Ruy Medeiros
(CARM/UESB).

Vitória da Conquista/BA, 20 de abril de 2022.

Raquel Santana Santos Vargas Duplat
Vice Coordenadora Geral do Centro Acadêmico Ruy Medeiros

Ana Angélica Abreu Miranda
Coordenadora Geral do Centro Acadêmico Ruy Medeiros
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