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Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FDUSP)
Programa de Pós-Graduação em Direito

1ª Jornada Discente de Pesquisa do
Programa de Pós-Graduação da FDUSP - 2021

A Representação Discente do Programa de Pós-Graduação, com o apoio da Diretoria
da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e da Comissão de
Pós-Graduação, convidam discentes e docentes a participar da 1ª Jornada Discente
de Pesquisa do PPGD-FDUSP, a ser realizada nos dias 07 a 09 de dezembro do ano de
2021, nos períodos da manhã e tarde, entre as 09 e as 18h30 horas.

A 1ª Jornada Discente de Pesquisa do PPGD-FDUSP ocorrerá em ambiente virtual
por meio de plataforma digital, devido à pandemia do Covid-19, e será composta de
mesas temáticas e grupos de trabalho.

O evento visa a oportunizar a divulgação de pesquisas e promover o diálogo entre
discentes do PPGD-FDUSP, incentivando a troca de experiências e a qualificação das
pesquisas entre pares. Estudantes do PPGD da FDUSP, com matrícula ativa no
programa até a data da efetivação da inscrição, que tenham interesse em apresentar
suas pesquisas deverão submeter o respectivo resumo, nos termos deste edital.

Os resumos serão agrupados, conforme as temáticas dos trabalhos inscritos, em eixos
interdisciplinares a serem construídos pela comissão organizadora.
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1. Inscrições

1.1. Serão oferecidas duas modalidades de inscrição para participação da 1ª Jornada
Discente de Pesquisa do PPGD-FDUSP:

a) Inscrição com submissão de resumo da pesquisa de mestrado ou doutorado em
andamento a ser apresentada e discutida em grupo de trabalho no evento.

b) Inscrição para participação como ouvinte, sem submissão de resumo.

1.2. Ambas as modalidades de inscrição oferecerão certificado de participação, sob as
seguintes condições:

a) No caso da inscrição com submissão de resumo, receberá certificado o(a)
discente que apresentar a pesquisa no evento.

b) No caso da inscrição para participação como ouvinte, sem submissão de
resumo, receberá certificado o(a) discente que assistir a, no mínimo, 75% da
totalidade das mesas temáticas previstas na programação do evento.

1.3. Somente poderão participar da 1ª Jornada Discente de Pesquisa do PPGD-FDUSP,
em quaisquer modalidades de inscrição, discentes regularmente matriculados(as) no
PPGD da FDUSP (Mestrado ou Doutorado - inclusive Doutorado Direto).

1.3.1 As pesquisas apresentadas na forma de resumo devem ser fruto do mestrado ou
doutorado em andamento no programa de Pós Graduação em Direito da USP. Não
serão aceitas outras pesquisas, mesmo que decorrentes de atividades realizadas junto
à FDUSP, como as realizadas em extensões universitárias ou grupos de pesquisa.

1.3.2 Pesquisas que estejam depositadas mas ainda não defendidas até a data de
inscrição serão aceitas.

1.4. As inscrições de ambas as modalidades de participação terão início no dia 05 de
Novembro de 2021 e encerramento no dia 16 de novembro de 2021 às 23:59 horas.

1.5. As pessoas interessadas em se inscrever com submissão de resumo devem
preencher formulário com as seguintes informações:

a) Nome completo
b) E-mail para contato
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c) Cópia do comprovante de matrícula válido ou ficha emitida pelo sistema
Janus, comprovando o vínculo com o PPGD-USP, nome do orientador e ano de
ingresso no programa

d) Título da pesquisa
e) Eixo Temático no qual se encaixa a pesquisa
f) Justificativa do tema (máximo de 500 caracteres)
g) Objeto/objetivo(s) da pesquisa (máximo de 500 caracteres)
h) Problema e/ou hipótese (máximo de 500 caracteres)
i) Metodologia de pesquisa (máximo de 500 caracteres)
j) Resultados e conclusões, ainda que parciais, de pesquisa em andamento ou

finalizada. (máximo de 500 caracteres)
k) Principais referências bibliográficas (no máximo cinco)

1.5.1 Os eixos temáticos previstos no formulário de inscrição são exemplificativos, e a
comissão organizadora poderá realocar ou criar novos eixos para melhor abarcar os
resumos propostos.

1.6. O formulário de inscrição está disponível em:
https://jornadadiscentefdusp.sinteseeventos.com.br/

1.7. Cada pessoa somente pode submeter um resumo referente à sua pesquisa de
mestrado ou doutorado em curso na FDUSP.

1.8. As inscrições das duas modalidades oferecidas serão gratuitas.

1.9. Os docentes do PPGD da FDUSP poderão participar dos grupos de trabalho, quer
seja para debater os trabalhos apresentados nas sessões, quer seja na condição de
mediadores de grupos de trabalho. Para receber os links para acesso às sessões dos
grupos de trabalho e/ou para aqueles que se disponibilizarem para a mediação das
mesas, pedimos a gentileza do envio de e-mail para a representação discente em:
movimenta.rdpos@gmail.com e/ou jornadafdusp@gmail.com .

2. Análise e seleção dos resumos

2.1. A análise dos resumos submetidos será feita pela comissão organizadora do
evento, composta por discentes do Programa de Pós-Graduação da FDUSP, e a seleção
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será realizada considerando-se a observância das normas deste edital, especialmente
quanto aos requisitos previstos no item 1.5 e a capacidade do evento.

2.2. Os resumos selecionados serão direcionados aos grupos de trabalho formados
pela comissão organizadora do evento.

2.3. A composição dos grupos de trabalho e das mesas temáticas de discussão serão
formadas levando-se em consideração o conteúdo dos formulários de inscrição
submetidos, de modo que sejam reunidas as pesquisas que tenham similaridade e/ou
diálogo entre os temas.

2.4. A lista de discentes com resumos aprovados será divulgada entre os dias 26 e 29
de novembro no link https://jornadadiscentefdusp.sinteseeventos.com.br/.
O site do evento ficará disponível a partir do dia 08 de novembro.

2.5. Serão enviadas cartas de aceite às pessoas aprovadas com as informações e
instruções necessárias à condução dos trabalhos no evento.

2.6. Os resumos aceitos serão enviados aos integrantes de cada grupo de trabalho,
para que possam ler os materiais previamente.

3. Disposições finais

3.1. Após a 1ª Jornada Discente de Pesquisa do PPGD-FDUSP, os resumos
apresentados serão publicados nos Anais do evento.

3.2. Eventuais dúvidas sobre casos omissos deste edital e informações adicionais
poderão ser encaminhadas para a comissão organizadora da 1ª Jornada Discente de
Pesquisa do PPGD-FDUSP, através do endereço de e-mail: jornadafdusp@gmail.com .
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4. Cronograma

Data Ação

05 de Novembro de 2021 Início do prazo para submissão dos resumos

16 de novembro de 2021 Fim do prazo para submissão dos resumos

26 a 29 de novembro de 2021 Divulgação de resumos aprovados e envio para leitura pelos
pares

7 a 9 de dezembro de 2021 Realização da  1ª Jornada Discente de Pesquisa do Programa de
Pós-Graduação da FDUSP
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