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Submissão de Resumos - II Congresso Luso-brasileiro de Direito 

Constitucional 

 

 

O Núcleo de Estudo Luso-Brasileiro da Faculdade de Direito da Universidade Lisboa 

(NELB/FDUL) convida professores(as), estudantes, pesquisadores(as) e operadores(as) do 

Direito e ciências correlatas a encaminharem resumos para apresentação oral no II 

Congresso Luso-brasileiro de Direito Constitucional. 

O evento ocorrerá entre os dias 16 e 19 de maio de 2022, em formato online, com 

apresentação dos trabalhos aprovados no dia 16 de maio, às 14h (PT)/10h (BR).  

A proposta é promover o diálogo entre a comunidade acadêmica, com a divulgação e 

debate de trabalhos de relevância na área do Direito Constitucional. 

1) Serão aceitos resumos expandidos em Português, Espanhol e Inglês. 

2) O resumo expandido deve conter título, problema de pesquisa, objetivo, metodologia e 

conclusão. 

3) O arquivo deve ser enviado em formato “pdf”. 

4) O texto deve estar em fonte Times New Roman, tamanho 12, sem espaçamento, sem 

recuos, todo justificado, com as margens superior e esquerda de 3cm e inferior e direita de 

2cm, com no mínimo 2.500 caracteres e no máximo 5.000 caracteres com espaços, 

inclusas todas as partes textuais, pré-textuais (como título) e pós-textuais. 

5) O tema da pesquisa deve estar relacionado a Direito Constitucional, Direitos 

Fundamentais ou Ciência Política. 

6) São permitidos resumos em co-autoria, desde que não ultrapasse o máximo de 02 (dois) 

co-autores. 

7) Todos os autores/co-autores devem – obrigatoriamente – estar presentes no momento 

da apresentação oral.  
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8)  O autor/co-autor deve ter as seguintes qualificações (não cumulativas): 1- Título de 

doutor ou mestre em qualquer área do conhecimento; 2- Ser doutorando ou mestrando em 

Direito, Sociologia, Ciência Política ou área afim; 3- Título de Licenciado/Bacharel em 

Direito. 4- Ser aluno da Licenciatura/Bacharelado em Direito, quando em co-autoria com 

autor que preencha os demais requisitos. 

9) São permitidas até 02 (duas) submissões por autor. 

Após análise da Comissão Científica, serão convocados os melhores resumos para 

apresentação oral de duração mínima de 10 (dez) e máxima de 15 (quinze) minutos. 

Os trabalhos aprovados pela comissão científica do Grupo de Trabalho serão publicados 

na Revista Jus Scriptum´s International Journal of Law, do Núcleo de Estudo Luso-Brasileiro 

da Faculdade de Direito da Universidade Lisboa (NELB/FDUL), caso enviado o texto 

completo em até 03 (três) meses. 

O texto completo deverá ser submetido no site da Revista, na seção dossiês e livros, por 

meio do link: <https://jusscritum.pt/index.php/revista/submission/wizard>. 

 

Datas importantes:  

Prazo para envio de resumo - 01/05/2022. 

Divulgação dos resultados - 13/05/2022. 

Grupo de Trabalho para Apresentação Oral - 16/05/2022. 

Prazo para envio do texto completo - 19/08/2022. 

 

Lisboa, 19 de abril de 2022. 

 

Jordano Paiva Rogério 
Diretor Científico 

 

Leandra Freitas                                                                                 

Presidente da Direção                                                                                                 


