Edital e Regulamento do Concurso de Artigos Científicos
A obra do Professor Humberto Theodoro Júnior e sua contribuição para as
transformações no direito civil e processual civil
O Instituto de Direito Processual – IDPro, na oportunidade da realização do Congresso
Novas Tendências: Diálogos entre Direito Civil e Processo – em homenagem ao Prof.
Humberto Theodoro Júnior, a se realizar em Belo Horizonte na Faculdade de Direito da
UFMG, no período de 27 e 28 de setembro de 2018, divulga o presente Edital e
Regulamento de Concurso de Artigo Científico na área do Direito Processual Civil e/ou
Direito Civil.
O concurso elegerá os 5 (cinco) melhores trabalhos acadêmicos produzidos por alunos de
graduação ou de pós-graduação, cuja temática envolva a análise da evolução de algum
instituto do Direito Civil e Processual a partir da obra doutrinária do Prof. Humberto
Theodoro Júnior, a serem apresentados durante o referido Congresso.
1.
Requisitos e diretrizes para submissão de trabalhos:
1.1 Podem participar do presente concurso candidatos que, na data da inscrição, (i)
estejam matriculados em curso de graduação em Direito ou (ii) sejam bacharéis em
Direito com até 2 (dois) anos de formado;
1.2 É indispensável, no ato de inscrição, da comprovação dos requisitos do item 1.1
mediante a apresentação do comprovante de matrícula ou declaração da Instituição
de Ensino Superior com data não superior a 03 (três) meses, ou diploma de graduação
em Direito;
1.3 Podem ser submetidos trabalhos escritos em parceria, respeitando-se o limite de um
autor e um co-autor por artigo e desde que ambos cumpram os requisitos do item 1.1;
1.4 Cada participante poderá se inscrever com apenas um artigo científico;
1.5 O trabalho deve ser apresentado em língua portuguesa e abordar, necessariamente,
a análise de tema do Direito Civil e/ou Processual Civil a partir da obra doutrinária do
Prof. Humberto Theodoro Júnior;
1.6 As submissões dos trabalhos devem ser realizadas por e-mail, em arquivo em formato
PDF, para o endereço contato@idpro.org.br, indicando no campo assunto “Concurso
de Artigos Científicos – IDPro”, entre os dias 02 de julho de 2018 e dia 03 de
setembro de 2018;
1.7 O arquivo com o artigo não deve conter identificação de autoria ou elementos que
permitam a identificação, sob pena de rejeição. A autoria e/ou co-autoria é identificada
apenas no texto do e-mail de inscrição, para assegurar a avaliação cega;
1.8 O trabalho deverá ser escrito em letra Times New Roman, tamanho 12, alinhamento
justificado, espaçamento de 1,5, tamanho A4, margem superior e esquerda de 3,0 cm;
inferior e direita de 2,0 cm, numeração de páginas na margem superior direita e conter,
no máximo, 20 (vinte) páginas, incluindo-se notas de rodapé e citações bibliográficas
que deverão obedecer às regras da ABNT;
1.9 É facultado o uso dos sistemas de chamada numérica ou autor-data. O sistema
escolhido deverá ser utilizado, de forma padronizada, em todas as citações da obra;

1.10 Os artigos devem ser inéditos, não podendo ter sido publicados anteriormente por
meio físico ou eletrônico; e
1.11 A responsabilidade pela revisão idiomática do trabalho é exclusiva do seu(s) autor(es).
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Os trabalhos devem ter os seguintes elementos, nesta ordem:
Título em português;
Resumo com texto de até 200 (duzentas) palavras ;
Palavras-chave (máximo de 5);
Introdução;
Desenvolvimento: divido em seções numeradas;
Conclusão; e
Referências bibliográficas.

3. Análise e avaliação dos trabalhos
3.1 Os trabalhos serão submetidos ao sistema “doble blind review”, não sendo, portanto,
possível o acesso à identificação dos participantes na análise e avaliação.
3.2 A análise e avaliação dos trabalhos será feita por uma Comissão Avaliadora a ser
indicada pela Diretoria Acadêmica do Instituto de Direito Processual – IDPro, entre
seus próprios membros, professores, juristas e profissionais do Direito
3.3 A avaliação será feita isolada e individualmente por cada membro da Comissão
Avaliadora.
3.4 Cada avaliador atribuirá nota de 0 (zero) a 100 (cem) considerando os critérios de
estrutura geral do trabalho, clareza, precisão técnica, atualidade e originalidade da
pesquisa, relevância e pertinência temática, qualidade dos argumentos, conclusões
alcançadas. A nota final atribuída será a média aritmética das notas dos avaliadores.
3.5 A partir das notas finais apuradas conforme item 3.3, os 5 (cinco) trabalhos melhores
pontuados serão submetidos à análise do Prof. Humberto Theodoro Júnior, que,
observando os critérios de avaliação, indicará o melhor, que receberá o título de “artigo
vencedor”.
4.
Exposição dos 5 (cinco) trabalhos melhores pontuados
4.1 Os 5 (cinco) trabalhos melhores pontuados serão expostos por seu(s) autor(es) em
painel específico durante o Congresso Novas Tendências: Diálogos entre Direito Civil
e Processo – em homenagem ao Prof. Humberto Theodoro Júnior, pelo prazo de 5
(cinco) minutos, findo o qual poderá haver debate com os presentes.
4.2 Os autores dos 5 (cinco) trabalhos com as maiores notas serão informados até 7 (sete)
dias antes do início do Congresso Novas Tendências: Diálogos entre Direito Civil e
Processo – em homenagem ao Prof. Humberto Theodoro Júnior, devendo confirmar
a sua inscrição e presença para apresentação do mesmo em até 48 (quarenta e oito)
horas após a comunicação. Em caso de não inscrição e confirmação, o próximo
trabalho com a nota mais alta será selecionado para exposição, devendo responder
em 24 (vinte e quatro) horas do recebimento da comunicação.
4.3 O trabalho vencedor será divulgado ao final do painel, oportunidade em que também
será entregue a premiação.
4.4 Os autores dos 5 (cinco) trabalhos melhores pontuados receberão como premiação o
livro que será lançado no Congresso Novas Tendências: Diálogos entre Direito Civil e
Processo e o Livro Prescrição e Decadência de autoria do Professor Humberto
Theodoro Júnior.
4.5 Além da premiação prevista no item 4.4, o autor do “artigo vencedor” também receberá
como premiação as seguintes obras de autoria do Professor Humberto Theodoro
Júnior: (i) coleção completa do Curso de Direito Processual Civil; (ii) Novo Código de

Processo Civil Anotado; (iii) Lei de Execução Fiscal; (iv); Dano moral; (v) O Contrato
e sua Função Social; (vi) Direitos do Consumidor.
4.6 O IDPro reserva-se o direito de substituir os livros da premiação, conforme
disponibilidade, por outros preferencialmente da autoria do Professor Humberto
Theodoro Júnior.
4.7 O artigo vencedor poderá ser encaminhado à publicação, devendo, para tanto, haver
autorização específica de seu(s) autor(es).
4.8 Os autores dos 5 (cinco) trabalhos melhores pontuados receberão o correspondente
certificado, a ser emitido pelo Instituto de Direito Processual – IDPro.
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