
 

 
 

 

Regulamento Essay Competition  

ELSA NOVA Lisboa 

 

I. Considerações iniciais 

 

Artigo 1.º 

(Entidade organizadora) 

A Essay Competition sobre “Direitos dos Reclusos no Sistema Prisional” é uma iniciativa 
da ELSA NOVA Lisboa. 

 

Artigo 2.º 

(Objetivos) 

1. A Essay Competition, sobre “Direitos dos Reclusos no Sistema Prisional” visa 
proporcionar, de uma forma mais interativa, a introdução do legal writing na comunidade 
académica da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. 

2. A competição em causa permite aos participantes a aquisição de experiência no âmbito 
da investigação e da escrita, com o desenvolvimento de competências que extravasam, 
mas complementam a vida académica. 

 

Artigo 3.º 

(Participantes) 

1. A competição é aberta a todos os alunos associados da European Law Students’ 
Association (ELSA). 

2. Para a participação exige-se que o aluno seja associado da ELSA. 

 

Artigo 4.º 

(Inscrições e submissão do artigo) 

1. Os alunos devem-se inscrever no Google Forms disponibilizado para o efeito, cujo link 
está presente na publicação do evento nas diversas plataformas em que é feita a 
divulgação. 



 

 
 

 

2. Os artigos devem ser enviados para academicactivities.nova@pt.elsa.org com o nome no 
assunto de “Essay Competition ELSA Nova Lisboa 2019”, até as 23h59 do dia 16 de 
dezembro. 

3. As essays não podem ter sido submetidas para outra competição ou publicação. 

 

II. Da Essay Competition 

 

Artigo 5.º 

(Da autoria do artigo) 

1. Os essays apenas podem ser da autoria de uma pessoa e somente será permitida a 
candidatura de uma pessoa. 

2. Os artigos devem ser originais, não sendo permitido, de todo, o plágio. 
3. Em caso de plágio, o artigo e o seu autor serão, de imediato, desqualificados, não sendo 

possibilitada a análise daquele pelo Conselho Científico. 

 

Artigo 6.º 

(Regras de escrita) 

1. Os textos devem ser escritos em português, conforme o acordo ortográfico em vigor, 
podendo a ELSA NOVA Lisboa aceitar textos em conformidade com o anterior acordo, 
se assim for expressamente requisitado pelo autor. 

2. Os artigos devem ter um limite mínimo de 6 páginas e um limite máximo de 10 páginas, 
devendo conter capa, índice e bibliografia. 

3. Os artigos devem ser apresentados em formato PDF, com fonte Times New Roman, letra 
12, espaçamento 1,5 e em texto justificado. 

4. As notas de rodapé devem ser em fonte Times New Roman, letra 10 e espaçamento 
simples.  

5. Os autores devem identificar a sua filiação institucional e o grupo local da ELSA 
correspondente na capa e em nota de rodapé. 

6. Não se fazem parágrafos nas notas de rodapé. 
7. O destaque deve ser feito em itálico e não em negrito ou sublinhado. 
8. As palavras e expressões de língua estrangeira, incluindo o latim, devem apresentar-se 

em itálico, sem aspas. 
9. As transcrições de passagens de textos de outros autores devem constar entre aspas, sem 

itálico. 
10. Todas as frases devem conter a devida pontuação. 

 



 

 
 

 

Artigo 7.º 

(Avaliação) 

1. Os artigos serão, primeiramente, analisados pelo departamento de Atividades 
Académicas, para verificação do respeito pelas regras referidas no artigo anterior. 

2. Depois de feita a análise disposta no número anterior, os textos serão remetidos 
anonimamente para o Conselho Científico.  

 

 

Artigo 8.º 

(Conselho Científico) 

1. O Conselho Científico é composto pela Doutora Ana Rita Gil e pelo Doutor Carlos Pinto 
de Abreu. 

2. O Conselho Científico obriga-se a analisar os essays de forma imparcial e exigente. 
3. Na apreciação destes, serão tidos em conta uma série de critérios de avaliação, dando-se 

prevalência ao rigor, criatividade e originalidade do essay. 
4. Após a avaliação, o Conselho Científico comunicará aquele que deverá ser o vencedor, 

sendo a sua decisão a final. 
5. O Conselho Científico, se necessário, dará um parecer quanto às alterações a fazer nos 

artigos. 

 

Artigo 9.º 

(Prémio) 

1. O vencedor da Essay Competition será premiado com a publicação do seu artigo no 
CEDIS - Centro de I&D sobre Direito e Sociedade, como Working Paper, e com um 
curso, à sua escolha, da Jurisnova - Associação da Faculdade de Direito da Universidade 
Nova de Lisboa. 

2. O vencedor será anunciado até o final de janeiro. 

 

 

 

 

 

 


