V Congresso Nacional de Direito da Universidade Regional do Cariri – URCA e
XII Semana de Direito do Campus da URCA em Iguatu/CETEMA GERAL:
“Constitucionalismo, Democracia e Direitos Humanos”

ADITIVO Nº 01/2022
EDITAL Nº 01/2022 – Chamada para submissão de trabalhos científicos
A Comissão Científica do V Congresso Nacional de Direito URCA – Campus
Iguatu/CE, com o tema: “Constitucionalismo, Democracia e Direitos Humanos”, vem,
por meio do presente ADITIVO, tornar pública alterações no Edital nº. 01/2022
(Chamada para Submissão de Trabalhos Científicos), nos seguintes itens abaixo:
1. REGRAS GERAIS
1.1. O período para envio do(s) trabalho(s) será a partir das 00h00min do dia 08 de
julho de 2022 até às 23h59min do dia 30 de Julho de 2022.
1.2. O envio do(s) trabalho(s) deverá ser feito exclusivamente através do
“siseventosurca” (http://siseventos.urca.br/), com cópia de segurança para o
email

artigosVcongresso@urca.br

com

o

assunto

“INSCRIÇÃO

DO

TRABALHO, NÚMERO E LINHA DE PESQUISA”.
1.2.1 É preciso enviar junto com o trabalho o comprovante de inscrição no evento
e pagamento dos autores/coautores. O envio pode ser feito junto com a cópia de
segurança indicada no item 1.2.
1.2.2 Aqueles que já submeteram o trabalho antes deste aditivo, poderão enviar
os comprovantes indicados no item 1.2.1 até às 23h59min do dia 30 de Julho de
2022.
1.2.3 Os trabalhos enviados sem a devida comprovação de inscrição e pagamento
não serão avaliados.

5. DA AVALIAÇÃO E APRESENTAÇÃO

5.1 Os trabalhos escritos e as apresentações orais serão avaliados por
professores/pesquisadores cadastrados especialmente para essa finalidade, em
que se utilizará na análise formulário padrão emitido pela PRPGP/URCA.
5.1.1

As apresentações orais ocorrerão em duas modalidades: presencial e
virtual, ambas no mesmo dia e horário já indicado no cronograma (11
de agosto de 2022 – manhã e tarde).

5.1.2

As apresentações virtuais serão possíveis aos autores que residirem fora
do Estado do Ceará.

5.1.3

A necessidade participação por meio de apresentação virtual deverá ser
indicada por e-mail – artigosVcongresso@urca.br.

5.1.4

Aqueles que já enviaram o trabalho antes da publicação deste Aditivo,
deverão enviar novo e-mail indicando a necessidade de participação por
meio de apresentação virtual até o dia até às 23h59min do dia 30 de
Julho de 2022.

7. DO CRONOGRAMA
7.1 Os prazos dispostos neste edital estão sujeitos a alterações de datas.
ETAPA
Período de submissão dos trabalhos

Divulgação preliminar dos trabalhos aceitos
Prazo para recurso
Divulgação final dos trabalhos aceitos
Apresentação dos trabalhos

PERÍODO
08 de julho a 26 de
julho
de 2022
30 de julho de 2022
01 de agosto de 2022
02 de agosto de 2022-1
11 de agosto de 2022
(manhã e tarde)

Divulgação dos três melhores trabalhos

12 de agosto de 2022

Crato-CE, em 20 de julho de 2022.
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