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PRÊMIO ANUAL DE MONOGRAFIA JURÍDICA
EDITAL DO I CONCURSO INTERNACIONAL DE MONOGRAFIAS
JURÍDICAS – EDITORA JURISMESTRE
(Incluído o Regulamento do Prêmio)

1. A Editora Jurismestre divulga o Concurso Internacional de Monografias Jurídicas, cujo objetivo é
incentivar a produção científica (publicação de monografias na forma de livro digital).
2. Para o Prêmio do Concurso de Monografias Jurídicas da Editora Jurismestre, somente serão aceitos trabalhos
indicados pelos Cursos de Graduação e Pós-graduação em Direito de instituições de ensino nacionais e
estrangeiras.
3. Serão aceitas no máximo 03 (três) indicações de trabalhos monográficos por Instituição de Ensino e Pesquisa,
devidamente especificadas e fundamentas.
4. Fica a critério exclusivo das Instituições Indicadoras, o processo seletivo para a seleção dos 03 (três) trabalhos,
sempre tendo em vista, atender aos objetivos do Edital e do Regulamento do Concurso da Editora Jurismestre.
5. Os trabalhos indicados deverão ser enviados até o dia 15 de junho de 2016, obrigatoriamente pelo correio ou
pelo e-mail para:

Editora Jurismestre
A/C Diretor Geral
Rua H, 173 – Vale da Colina. Jardim Amália I
CEP 27251-223 Volta Redonda - RJ – BRASIL
E-mail: contato@jurismestre.com.br
6. A apresentação dos trabalhos deverá conter obrigatoriamente:
a) Dados do Curso, Programa ou Centro de Pesquisa Indicador. (Formulário n. 1)
b) Dados do trabalho preenchido pelo autor ou organizador. (Formulário n. 2)
c) Dados do(s) autores(es). (Formulário n. 3)
d) Currículo lattes atualizado do(s) autor (es) e organizador (es);
e) Trabalho (em arquivo separado, pdf) em português, espanhol ou inglês;
f) Quando for um conjunto de capítulos (ou coletânea), deverá haver uma introdução geral e uma síntese
especificando a relevância dos resultados e a sua aplicabilidade.
Obs.: Caso o trabalho vencedor não tenha sido enviado em português, o(s) autor(es) deverá(ão), no prazo de 15
(quinze) dias após a divulgação do resultado da votação da Comissão Científica, enviar uma via do trabalho
traduzida para o português, juntamente com o arquivo em word.
7. Características do trabalho.
a) Digitação: espaçamento 1½ (um e meio), tipo de letra Times New Roman, tamanho 12 (doze);
b) Formatação: a soma das margens inferior e superior, bem como a das margens laterais esquerda e direita,
não pode ultrapassar 6 (seis) centímetros;
c) Estrutura: corpo do trabalho contendo: Título, Autoria (formação e vínculo institucional), Resumo,
Sumário, Introdução, Discussão em tópicos ou Capítulos, Conclusão e Referências;
d) Sistema de citação: autor-data;
e) Quantidade de páginas: mínimo 100 páginas de texto escrito.
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8. Todos os trabalhos serão avaliados por uma Comissão Científica, composta de especialistas da área, que
escolherá os 03 (três) trabalhos finalistas, analisando os seguintes critérios:
 Originalidade;
 Ineditismo;
 Contribuição teórica e prática para o desenvolvimento da docência e da ciência do direito;
9. Critérios de avaliação dos trabalhos.
a) Do conteúdo:
- idéias articuladas com consistência;
- pesquisa bibliográfica feita considerando as publicações de vários autores.
b) Da apresentação escrita:
- conclusão baseada no desenvolvimento ou discussão;
- redação gramatical;
- demonstração convincente;
- citações (sistema autor-data) conforme oportunidade e conveniência;
- referências completas (sobrenome do autor, nome do autor, título da obra, lugar da publicação, editora, ano,
página), conforme normas da ABNT.
Os trabalhos serão submetidos à Comissão Científica que, por meio de voto secreto, escolherá os três
ganhadores. Contra as decisões da Comissão Científica do Concurso não cabe recurso.
10. Não poderão concorrer ao Prêmio do Concurso de Monografias Jurídicas da Editora Jurismestre, os trabalhos
anteriormente premiados e/ou publicados na forma de livro pela Editora Jurismestre ou por outras editoras ou
Instituições de Ensino e Pesquisa.
11. Casos omissos e não descritos no Regulamento do Prêmio serão avaliados a critério da Comissão Científica,
não cabendo recursos às decisões da mesma.
12. A participação no Prêmio do Concurso de Monografias Jurídicas da Editora Jurismestre implica
necessariamente na aceitação das disposições do seu Edital, Formulários e Regulamento.
13. O Prêmio do Concurso de Monografias Jurídicas da Editora Jurismestre atenderá o seguinte cronograma:
a) Envio dos trabalhos indicados, até 15 de junho de 2016;
b) Seleção e julgamento, Julho de 2016;
c) Divulgação dos trabalhos selecionados, Agosto de 2016.
14. O Prêmio do Concurso de Monografias Jurídicas da Editora Jurismestre será outorgado ao(s) autor(es) dos
três trabalhos vencedores. O prêmio consistirá na publicação gratuita na forma de livro (digital) e
comercialização (opcional) na Editora Jurismestre e diploma. Caso o(s) laureado(s) não queira(m) autorizar a
comercialização dos texto deverá(ão) comunicar o seu desinteresse, por escrito, à Comissão Científica do
Concurso.
15. Os trabalhos não laureados, após a divulgação dos três trabalhos vencedores, serão devolvidos com a
indicação das observações dos avaliadores.
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FORMULÁRIO N. 1
DADOS DO CURSO, PROGRAMA OU CENTRO DE PESQUISA INDICADOR (Instituição)
Instituição, Curso de Graduação e/ou Pós-graduação (Responsável pela indicação)
Site

Nome do representante da Instituição acima mencionada (Incluindo titularidade)
Cargo
Endereço Institucional

Bairro

CEP

Cidade

Estado

País

E-mail

Tel com DDD

(
Apresente brevemente o motivo da indicação do trabalho

3

)

FORMULÁRIO N. 2
DADOS DO TRABALHO
(Preenchimento pelo Autor / Organizador)

1 Título do Trabalho:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2 Caracterização (TCC, Dissertação ou Tese):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3 Justificativa da Monografia
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
4 Métodos e critérios utilizados no procedimento de pesquisa
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
5 Objetivos do Trabalho
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
6 Contribuição acadêmica ou científica
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
7 Referências (bibliografia) utilizada em ordem alfabética
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
8 Trabalho já publicado ou premiado?
Não

Sim

Em caso afirmativo, informar o nome e a data do prêmio

9 Trabalho já apresentado perante banca de graduação?
Não

Sim

Em caso afirmativo, informar o resultado da avaliação da banca
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10 Trabalho já apresentado perante banca de mestrado?
Não

Sim

Em caso afirmativo, informar o resultado da avaliação da banca

11 Trabalho já apresentado perante banca de doutorado?
Não

Sim

Em caso afirmativo, informar o resultado da avaliação da banca

12 Trabalho já apresentado em evento científico (seminários, congressos, simpósios etc.)?
Não

Sim

Em caso afirmativo, informar o resultado da avaliação do evento

13 Trabalho vinculado a:
Programa de doutorado ou pós-doutorado
Instituição Fomento Nacional ou Internacional
Qual?

Centro de pesquisa
Curso de graduação
Programa de mestrado

14 Trabalho financiado por:
Instituição de Fomento Nacional (Brasil)
Instituição Fomento Internacional (Exterior)
Qual?

Não Financiado
Centro de pesquisa Nacional (Brasil)
Centro de pesquisa Internacional (Exterior)

15 Avaliação dos principais resultados e características

Indicar as alternativas
Notória contribuição para a docência
Resolução de um problema teórico
Resolução de um problema prático
Contribuição para um projeto de lei

De grande impacto nacional ou internacional
De grande impacto regional
Outros

Os resultados podem ser aplicados em outros países ou sistemas jurídicos?
Não

Sim

Caso positivo, descrever brevemente
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FORMULÁRIO N. 3
DADOS DO(s) AUTOR(es)
(preencher de acordo com os dados do autor: item A ou B)

Número de autores do trabalho
1

2

3 ou mais

Número de Integrantes

Em caso de coletânea de capítulos ou artigos científicos, informar o nome do Organizador ou Coordenador

A) 1ª Pessoa Física ou, no caso de equipe, os dados do Organizador ou Coordenador
Nome Completo

Data de Nascimento (dd/mm/aaaa)

Naturalidade

Nacionalidade

Profissão

Títulos

Sexo
M

F

No caso de nacionalidade Brasileira, completar Em caso de nacionalidade Estrangeira, identificar um
abaixo
Documento
CPF
RG (com expedição)
Tipo
Nº

Endereço Residencial

Bairro

Cidade

CEP

Celular com DDD
(
)

Estado

País

Tel com DDD
(
)

Fax com DDD
(
)

Endereço Institucional

Bairro

Cidade

CEP

Telefones com DDD
(
)

Estado

País

(

Fax com DDD
(
)

)

E-Mail
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B) Tratando-se de Coletânea (coautoria de 03 ou mais integrantes), preencher o nome completo,
documentos, telefone e e-mail para cada integrante:
(Acrescente quantos nomes forem necessários, seguindo a disposição abaixo)
Nome (incluindo titularidade):
CPF:
RG (com expedição):
Tel.:
e-mail:
Nome (incluindo titularidade):
CPF:
RG (com expedição):
Tel.:
e-mail:
Nome (incluindo titularidade):
CPF:
RG (com expedição):
Tel.:
e-mail:

O(s) abaixo signatário(s) declara(m): conhecer, ter lido, compreendido e aceito o Edital do Prêmio do Concurso
de Monografias Jurídica da Editora Jurismestre e o Regulamento; estar ciente(s) de que o seu trabalho será
avaliado por diferentes pessoas e que informações eventualmente confidenciais se tornarão conhecidas, e ainda
caso seja(m) premiado(s), autoriza(m) expressamente a publicação e a comercialização do texto monográfico, sem
ônus, de seu(s) nome(s), imagem(s) e trabalho para divulgação em qualquer meio de comunicação, nacional ou
internacional.
Este Formulário é válido para o Prêmio do Concurso de Monografia Jurídica da Editora Jurismestre.

Local

Data (dd/mm/aaaa)

Assinatura(s) do(s) autores ou organizadores responsáveis

(1)________________________________________________________________________________

(2)________________________________________________________________________________
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REGULAMENTO DO CONCURSO DE MONOGRAFIAS JURÍDICA DA EDITORA
JURISMESTRE
Artigo 1º O Prêmio do Concurso de Monografias Jurídicas da Editora Jurismestre será concedido anualmente à
pessoa física, jurídica, ou entidade particular ou pública, de qualquer parte do mundo, responsável pela pesquisa
e investigação científica na área jurídica.

DAS INDICAÇÕES
Artigo 2º Os candidatos serão indicados por instituições especificadas no artigo 1°.
Artigo 3º As indicações, devidamente justificadas, serão enviadas pelo correio ou e-mail, acompanhadas do
currículo do (s) autor (es) e formulários devidamente preenchidos, até o dia 15 de junho de cada ano.
Artigo 4º Os indicados ao Prêmio devem estar devidamente matriculados em cursos de graduação ou de pósgraduação das Instituição Indicadora.
Artigo 5° As obras consideradas devem ser traduzidas ou redigidas em língua portuguesa e adaptadas ao previsto
no Edital do Prêmio.
Artigo 6º Recebidas as indicações para o Prêmio, o Diretor Geral da Editora Jurismestre dará, reservadamente,
ciência à Comissão Organizadora do Concurso e aos integrantes e avaliadores dos trabalhos.
Artigo 7º Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Científica do Concurso e pelo Diretor Geral da
Editora.

DA COMISSÃO CIENTÍFICA
Artigo 8° A Comissão Científica do Prêmio indicará os membros, cuja função será examinar e avaliar os
trabalhos recebidos e propor os nomes dos três candidatos ao Prêmio.
Parágrafo Primeiro. A Comissão Científica avaliará apenas os trabalhos indicados e apresentados em observância
do disposto no Edital do Concurso de Monografias Jurídicas da Editora Jurismestre. Não caberá qualquer recurso
contra as decisões da Comissão Científica.
Artigo 9º A Comissão Científica e seus membros avaliadores decidirão, dentre os indicados, os trabalhos
vencedores.
Artigo 10º A Comissão Científica, representada por um de seus membros, esclarecerá as dúvidas oriundas da
apresentação dos 03 (três) trabalhos vencedores.
Artigo 11º A cada ano a Comissão Cientifica do Prêmio definirá a forma de apresentação dos 03 (três) trabalhos
vencedores, segundo as suas características e composição.
Artigo 12º As decisões da Comissão Científica serão tomadas em secreto, por maioria absoluta de votos dos
presentes, cabendo ao Diretor Geral da Editora o voto de qualidade.
Parágrafo Primeiro. Após a decisão da Comissão Científica, o Diretor Geral da Editora divulgará os nomes dos
três ganhadores.

DOS PRÊMIOS
Artigo 13º O Prêmio do Concurso de Monografias Jurídicas da Editora Jurismestre consiste em:
a) Publicação gratuita das monografias vencedoras, na forma de livro digital;
b) Comercialização da obra pela Editora Jurismestre (opcional);
c) Diploma de participação honrosa assinado pelo Diretor Geral da Editora Jurismestre.
8

