
 
REGULAMENTO DO 1º CONCURSO DOMINUS DE MONOGRAFIA JURÍDICA 

PRÊMIO PONTES DE MIRANDA 

OBJETIVO 

 I – O PRÊMIO  “PONTES DE MIRANDA " será conferido em forma de um certificado emitido 

pelo Instituto Ibero-Americano de Estudos Acadêmicos e Profissionais ao autor do Trabalho de 

Conclusão de Curso (na forma de monografia ou artigo) escrito e inédito versando sobre 

qualquer tema original ou atual de Direito.  

CONDIÇÕES 

II – Poderão concorrer ao prêmio bacharéis ou estudantes de Direito, brasileiros ou 

estrangeiros, residentes no Brasil.  

III – Os trabalhos, escritos em português, nas normas da ABNT ou nas normas da Instituição de 

Origem, deverão ter no mínimo 20 (vinte) e máximo 50 páginas de texto corrido.  

IV – o professor orientador deverá estar indicado no trabalho. 

V – O trabalho inscrito poderá ser  de conclusão de curso de graduação ou especialização, no 

qual o autor ainda está vinculado ou já concluiu há, no máximo, 02 anos (informação esta que 

deverá constar em nota de roda pé do trabalho).  

INSCRIÇÃO 

 VI – A inscrição será aberta pelo prazo de 2 (seis) meses, a partir de 16 de dezembro de 2019 

até 16 de fevereiro de 2020. 

VII- Os trabalhos deverão ser inscritos no site do Instituto Dominus – www.idominus.com.br, 

no formato de documento PDF.  

VIII – A inscrição não terá custo algum.  

JULGAMENTO  

IX – O julgamento do Concurso será efetuado por Comissão Julgadora composta de (oito) 08 

professores mestres/doutores em direito com vínculos com universidades, designados pela 

Equipe do Instituto Dominus, organizadores do evento. 

X- No final do período das inscrições, será divulgado aos participantes, no site DOMINUS, o 

nome dos componentes da  Comissão Julgadora. 

XI – Cada membro da Comissão Julgadora examinará os trabalhos inscritos, por área de 

atuação (civil, família e sucessões, penal, constitucional, biodireito, administrativo, processual, 

tributário, previdenciário e direitos humanos) e  atribuirá a nota de 1 a 10, em razão do valor 

http://www.idominus.com.br/


 
jurídico do trabalho e da pureza de linguagem em que está redigido; bem como demais 

requisitos, a seguir:  metodologia; formatação; relevância jurídica e social do tema; 

organização do texto; desenvolvimento lógico e coerente; fontes bibliográficas; redação 

gramática e ortografia.  

XII – A Comissão Julgadora avaliará na segunda quinzena de fevereiro de 2020 os trabalhos, 

encaminhando as fichas de avaliação para a equipe organizadora, que dará publicidade e 

proclamará os vencedores.  

XIII – A decisão da Comissão Julgadora é irrecorrível.  

XIV – Do julgamento será lavrada ata especial, assinada pela equipe organizadora e pelos 

membros da Comissão Julgadora.  

PREMIAÇÃO  

XV – Os vencedores, no máximo de 05, receberão os seguintes Prêmios: 

1º lugar) bolsa de estudo para o Curso Extensivo Preparatório a Carreira de Defensor 

Público, oferecido pela FESDEP – Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do RS, 

apresentando o desconto no valor de 75% (setenta e cinco por cento)e publicação em e-

book 

2º lugar) bolsa de estudo para o Curso Extensivo Preparatório a Carreira de Defensor 

Público,  oferecido pela FESDEP – Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do RS, 

apresentando o desconto no valor de 75% (setenta e cinco por cento)e publicação em e-

book 

3º lugar) bolsa de estudo para o Curso Extensivo Preparatório a Carreira de Defensor 

Público,  oferecido pela FESDEP – Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do RS, 

apresentando o desconto no valor de 75% (setenta e cinco por cento)e publicação gratuita 

em e-book. 

4º lugar) Publicação gratuita em e-book 

5º lugar) Publicação gratuita em e-book 

 

 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 XVI – O Instituto publicará os trabalhos premiados, em e-book que será lançado até 60 dias 

após a divulgação dos resultados, devendo os autores assinarem a ficha de autorização dando 

os direitos de edição e publicação, bem como adequarem o trabalho nas normativas para 

publicação que será enviadas.  



 
XVII – Os trabalhos não premiados, também poderão fazer parte da publicação do e-book 

desde que os autores efetuem o pagamento do valor de R$ 100,00 a título de publicação, 

mediante o pagamento de boleto que será emitido após a divulgação da premiação. 

XVIII – Cada professor integrante da Comissão Julgadora receberá um certificado de avaliador 

do evento. 

XIX – Eventuais dúvidas serão sanadas pela equipe organizadora que poderá ser contatada 

através do e-mail: contato@idominus.com.br 

 

Santa Maria, RS, 01 de dezembro de 2019. 

 

Equipe Organizadora 
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