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OFICINA DE ELABORAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS JURÍDICOS  

para serem publicados em periódicos Qualis A1, A2 e B1 

 

 

 

1. Realização  

Grupo de Pesquisa Desafios do Processo (Departamento de Direito/UFES): 

 www.desafiosdoprocesso.ufes.br 

 desafiosdoprocesso@ufes.br 

 

2. Professor responsável  

Prof. Dr. Gilberto Fachetti Silvestre (Coordenador do Grupo de Pesquisa Desafios do 
Processo). 

 

3. Período  

Março a junho de 2020. 

 

4. Dias e horários dos encontros  

Segundas-feiras, das 8h às 10h 
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5. Público alvo  

 Alunos da Graduação em Direito da UFES: 10 vagas 

 Mestrandos em Direito Processual da UFES: 20 vagas  

 Total: 30 vagas 

Obs.: a critério do professor responsável, pode ser aumentado o número de vagas de ambas 
as categorias.  

 

6. Descrição 

É um curso prático sobre como realizar uma pesquisa e como elaborar um artigo científico. 
Não serão abordadas questões teóricas de metodologia científica em geral e nem regras da 
ABNT, pois este é um outro curso oferecido pelo PPGDIR.  

Essa proposta se trata de uma oficina e será a mais pragmática possível.  

 

7. Objetivos 

Compartilhar com o público participante a experiência do docente responsável quanto à 
pesquisa de temas, à produção de artigos e de capítulos de obras coletivas, à avaliação dos 
trabalhos pelos periódicos Qualis A1, A2 e B1 e aos critérios utilizados por esses periódicos 
para publicação de artigos; 

Apresentar as principais dificuldades para conseguir uma publicação em periódicos com 
extrato Qualis elevado; 

Aplicar as principais questões de metodologia à pesquisa jurídica; e 

Elaboração de um artigo científico por cada participante. 

 

8. Inscrições e seleção 

 Gratuidade: não serão cobradas taxas de inscrição, de material didático, de 
participação e de expedição de certificado; o participante custeará apenas as 
despesas da produção e da revisão do artigo que irá produzir; 

 Requisito: ser aluno da graduação em Direito da UFES ou do mestrado em Direito 
Processual da UFES; 

 Modo de inscrição: exclusivamente pelo e-mail desafiosdoprocesso@ufes.br; 

 Período de inscrição: 05/03/2020 a 08/03/2020; 

 Informações que devem ser enviadas no e-mail de inscrição: nome completo; 
telefone (além de servir para contato, será utilizado para a criação de um grupo de 
WhatsApp para avisos); e-mail; título do projeto de pesquisa (se for mestrando); 
nome do orientador (se for mestrando); e ano de ingresso no mestrado ou na 
graduação; 
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 Critério de seleção: análise da vida acadêmica do interessado registrada no 
curriculum vitæ da Plataforma Lattes; 

 Resultado da seleção: 11/03/2020 no site do Grupo de Pesquisa Desafios do 
Processo: www.desafiosdoprocesso.ufes.br; e 

 Certificação: somente será expedido certificado de participação se a Câmara 
Departamental de Direito aprovar a expedição e assinatura de certificado pelo 
professor responsável e pela Chefia Departamental. Se houver certificado, o 
participante somente fará jus a um se participar de pelo menos 75% dos encontros 
presenciais e entregar o artigo impresso. 

 

9. Calendário 

Inscrições de 05/03/2020 às 
23h e 59min. de 

08/03/2020 

Resultado da seleção 11/03/2020 às 18h 

Envio por e-mail do material didático 
(apostila) e outras informações 

13/03/2020 

1º encontro 23/03/2020 

Último encontro 27/04/2020 

Entrega pelo participante do artigo 
elaborado 

25/05/2020 

Entrega pelo professor responsável do 
artigo corrigido 

29/06/2020 

Informação ao participante da viabilidade 
de publicação do artigo 

29/06/2020 

 

10. Plano de trabalho 

ENCONTRO DATA TEMÁTICA 

1º 23/03/2020 Artigo científico não é fichamento: 

1. Apresentação do Grupo de Pesquisa do Processo e dos 
objetivos da oficina; 

2. O que é um periódico Qualis A1, A2 e B1? 
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3. Escolha do tema da pesquisa; 

4. Uma coisa é o tema; outra coisa é o objeto da pesquisa; 

5. Como ser técnico e dogmático; 

6. Estilo démodé na hora de escrever (“cafonices”); 

7. Artigo não é petição inicial; e 

8. Todo artigo tem que ter uma tese jurídica. 

2º 30/03/2020 Não despreze a metodologia do trabalho científico: 
importância e aplicação na pesquisa jurídica (não será aula de 
“teoria” da metodologia científica): 

1. Objeto e corte metodológico; 

2. Problemática; 

3. Problema; 

4. Hipótese; 

5. A escolha do referencial teórico; 

6. Como evitar plágio; 

7. Pesquisa qualiquantitativa de julgados: cuidados ao 
afirmar “a jurisprudência”; 

8. “Direito comparado”; 

9. Organização do esquema ou elaboração do sumário: 
como não fazer um artigo estilo “voto do Celso de 
Melo”; 

10. O papel do Resumo e das Palavras-chave; e 

11. A conclusão e sua importância. 

Orientação de atividade domiciliar: escolha de tema para o 
artigo. 

3º 06/04/2020 Reuniões individuais entre o professor responsável e os 
participantes: 

 Duração: até 20 min.; 

 Escala de horários: será elaborada no 2º encontro ou 
por e-mail, a critério do professor responsável;  

 Objetivo: apresentar ao professor responsável três 
temas selecionados para uma possível abordagem em 
artigo; e 

 Avaliação: o professor responsável analisará a 
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viabilidade de um dos temas. 

4º 13/04/2020 Reuniões individuais entre o professor responsável e os 
participantes para definição final do artigo a ser desenvolvido 
e orientações individuais de pesquisa e redação: 

 Duração: até 20 min.; 

 Escala de horários: será elaborada no 3º encontro ou 
por e-mail, a critério do professor responsável;  

 Objetivo: apresentação pelo participante ao professor 
responsável do projeto de artigo a ser desenvolvido; e 

 Avaliação: acertos pelo professor responsável. 

 

— 

13/04/2020 
a  

18/05/2020 

Elaboração do artigo pelo participante. 

5º 18/05/2020 Entrega pelo participante do artigo elaborado com a 
formatação básica a ser passada pelo professor responsável: 

 A entrega será em via impressa em envelope lacrado na 
portaria do condomínio do professor responsável até as 
18h (o endereço será passado posteriormente) ou na 
aula de 18/05/2020 do professor responsável na 
disciplina do Mestrado às 19h. 

6º 29/06/2020 Entrega pelo professor responsável do artigo corrigido e 
informação ao participante da viabilidade de publicação do 
artigo: 

 A definir como será a entrega. 

— 06/07/2020 Entrega pelo participante do formulário apócrifo de avaliação 
da oficina: 

 A definir como será a entrega. 

 

 

 

 


