
 
 

 

RERRATIFICAÇÃO Nº2 

EDITAL Nº 14/2020, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2020. 

XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - XI CONIC DA FACULDADE DIREITO DE 

FRANCA- FDF. ANO LETIVO DE 2020 

 

O Diretor da Faculdade de Direito de Franca, Professor Dr. Décio Antônio 

Piola, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, FAZ SABER a 

rerratificação do edital supra, adiante descrito:  

 

 
1. Onde se lê:  

I – DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES E FINALIDADES 
1.O XI CONIC, será realizado concomitantemente com a 48ª Semana Jurídica da 
Faculdade de Direito de Franca, nos dias 24 a 27 de março de 2020. 
2. ...[São finalidades ] .... 
3. ...[O XI CONIC é destinado compulsoriamente ] .... 
4. Poderão participar também os alunos da Faculdade de Direito de Franca que 
desenvolvem atividade de pesquisa, independentemente de estarem formalmente 
inscritos no programa de iniciação científica. 

 

Leia-se 
I – DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES E FINALIDADES 

1.O XI CONIC será realizado on-line nos dias 02, 03 e 04 de setembro. 

2. ...[São finalidades] .... 
3. ...[O XI CONIC é destinado compulsoriamente ] .... 
4. Poderão participar também os alunos da Faculdade de Direito de Franca que 
desenvolvem atividade de pesquisa, independentemente de estarem formalmente 
inscritos no programa de iniciação científica. É facultado a quaisquer interessados 
assistirem às bancas, desde que se cadastrem em formulário próprio, disponível em 
https://forms.gle/ao3KqgjG6zhzpnry7  
 

 
2. Onde se lê:  

II – DAS INSCRIÇÕES 
1.As inscrições para apresentação de trabalhos no XI CONIC estarão abertas no 

período de 3 de março de 2020 a 12 de março de 2020. 
 

Leia-se 
1. É assegurada a apresentação de todos os trabalhos já inscritos; 

 
 
 

3. Onde se lê:  
V - DOS PESQUISADORES DA FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA  
 
3. Os alunos que integram o programa de Iniciação Científica da Faculdade de Direito 
de Franca deverão:   

I. apresentar 1 (um) resumo e 1 (um) painel da pesquisa, nos termos apresentados 
neste edital. 

 

Leia-se 
Acrescido: 

https://forms.gle/ao3KqgjG6zhzpnry7


 
I. ... apresentar 1(um) resumo e 1 (um) painel ... . Haverá possibilidade 

da utilização de apresentações através da opção Share da 

Plataforma Zoom. 

 
 

4. Onde se lê:  
VII - DAS APRESENTAÇÕES  
1. Os painéis das pesquisas serão apresentados por seus autores, nas dependências 
da Faculdade de Direito de Franca, nos dias do XI Congresso de Iniciação Científica – 
XI CONIC, em horário a ser divulgado posteriormente. 
2. As apresentações serão na forma de comunicação oral, com duração de 10 (dez) 
minutos, para uma banca composta por dois docentes.  

 

Leia-se 
VII - DAS APRESENTAÇÕES  

1. As apresentações ocorrerão pela plataforma Zoom. 

2. A apresentação dos trabalhos por parte dos alunos-bolsistas do PIBIC 2019-

2020 é compulsória, tendo os mesmos de 10 a 15 minutos para a defesa de 

sua pesquisa, perante banca virtual formada por dois docentes da área. 

 
 

5. Onde se lê:  
VIII – DO CRONOGRAMA 

 
Apresentação das pesquisas dos alunos da Pós-
Graduação. 

27/3/2020 

 
Leia-se 

VIII – DO CRONOGRAMA 
 

1. Os trabalhos da pós-graduação serão apresentados no dia 04 de 

setembro. 

 
 
 

 
Todas as demais informações do Edital ficam ratificadas. 

 

 

Franca, 23 de julho de 2020. 

 

Prof. Dr. Décio Antônio Piola 
Diretor da Faculdade de Direito de Franca 

 


