EDITAL PPGD/IMED Nº 043/2017 de 31 de maio de 2017.
EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS AO EVENTO V SEMINÁRIO
INTERNACIONAL DIREITO, DEMOCRACIA E SUSTENTABILIDADE
Edital para Submissão de Trabalhos Acadêmicos ao
V Seminário Internacional Direito, Democracia e
Sustentabilidade.

A IMED, integrante do sistema Federal de Ensino do Ministério da Educação e
mantida pelo Complexo de Ensino Superior Meridional, recredenciada pela Portaria
MEC nº 524, publicada no DOU de 10/05/2012, por meio de sua Direção de Pesquisa
e Pós-Graduação Stricto Sensu e do Comitê Acadêmico do V Seminário Internacional
Direito, Democracia e Sustentabilidade torna público aos interessados(as) a
presente chamada de Trabalhos Acadêmicos para a sua apresentação, a realizar-se
nos dias 17 e 18 de agosto de 2017, na IMED em Passo Fundo, que se constituirá das
etapas a seguir:
1. OBJETIVOS
O objetivo deste seminário internacional anual é de promover um encontro entre
acadêmicos que são referências na temática proposta, de modo a promover o
intercâmbio de ideias, não apenas entre pesquisadores brasileiros, mas também
entre professores brasileiros e professores estrangeiros. Busca-se, por meio deste
evento, aprofundar o processo de internacionalização do PPGD da IMED, na medida
em que se proporciona a vinda de acadêmicos do exterior, os quais permitirão
outros espaços de intercâmbio de professores e alunos em suas universidades de
origem. Pretende-se, também, fomentar a produção acadêmica, principalmente dos
alunos em conjunto com seus professores e orientadores com espaço para
apresentação e debate dos trabalhos perante uma banca constituída dos professores
da instituição e/ou convidados.
2. JUSTIFICATIVA
As demandas humanas ampliam-se, no século XXI, de modo transfronteiriço.
Nesses novos modos de (con)viver, reivindicam-se características comuns para
todos que habitam o Planeta Terra. Entretanto, todas as formas de desenvolvimento
parecem ignorar esse diálogo necessário entre o antropológico, o biológico e o
ecológico a fim de se encontrar respostas nas quais possibilitem a presença de todos
esses elementos indefinidamente no território terrestre. A partir desses
argumentos, o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado – em Direito
(PPGD) IMED apresenta o Seminário Internacional de Direito, Democracia e
Sustentabilidade para estudar e aperfeiçoar os diálogos teóricos e práticos para que
esse caráter vital planetário seja preservado para as presentes e futuras gerações,
bem como revitalize e reabilite essa responsabilidade no qual todos possuem para
ampliar e disseminar a vida na Terra.
3. PÚBLICO-ALVO
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Professores e alunos da Graduação, Especialização, Mestrados, Doutorados em
Direito ou áreas afins.
4. SUBMISSÃO DE TRABALHOS
4.1 O Comitê Acadêmico receberá resumos expandidos por meio do email Vseminariointernacional@gmail.com a partir das 00h00mim do dia 31 de maio
de 2017 até as 23h59min do dia 25 de julho de corrente ano.
4.2 A relação de resumos expandidos aprovados para apresentação será divulgada,
impreterivelmente, até 31 de julho de 2017.
4.3 Os artigos acadêmicos completos dos resumos expandidos aprovados para os
livros do evento deverão ser enviados ao e-mail deste Seminário a partir das
00h00mim do dia 30 de agosto de 2017 até as 23h59min do dia 15 de setembro do
corrente ano.
4.4 A relação dos artigos aprovados para publicação em capítulo de livro será
divulgada até o dia 29 de agosto de 2017.
4.5 Os trabalhos serão apresentados no dia 18 (sexta-feira) de agosto de 2017, em
salas da IMED, localizadas no Bloco A, no endereço Rua Senador Pinheiro, 304 Passo Fundo - RS, em horários pré-estabelecidos entre 13:30h e 17h.
5. INSCRIÇÕES
5.1 As submissões de resumos expandidos serão efetuadas mediante a inscrição
do(s) autor(es) no evento.
5.2 O(s) autor(es) poderão submeter até dois resumos expandido para o e-mail:
Vseminariointernacional@gmail.com
5.2.1 Os resumos deverão ter, no máximo, até 3 (três) co-autores.
5.3 Os resumos expandidos deverão ser indicados para um dos Grupos de Trabalho
a seguir apontados:
GT 1 – Constitucionalismo e Austeridade
GT 2 – Crise, Democracia e Austeridade
GT 3 – Sustentabilidade e Austeridade
GT 4 – Novas Tecnologias e Austeridade
GT 5 – Transnacionalismo e Austeridade
GT 6 – Direito Penal, Dano Social e Austeridade
5.3.1 A indicação do Grupo de Trabalho deverá ser feita no título do e-mail em que
será enviado o artigo.
6. DAS REGRAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS E ARTIGOS ACADÊMICOS
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6.1 O resumo deve conter título, problema de pesquisa, objetivo, metodologia,
resultados e conclusão. O arquivo deve ser enviado em formato “doc” Word,
utilizando a fonte Times New Roman, tamanho 12, sem espaçamento, sem recuos,
todo justificado, com no mínimo 2.500 caracteres e no máximo 5.000 caracteres com
espaços, incluso todas as partes textuais, pré-textuais e pós-textuais. Não é preciso
citar as referências no resumo expandido.
6.2 O título do resumo expandido deverá ter todas as letras em maiúsculo,
centralizado, em negrito, fonte Times, tamanho 12. Na sequência, nome completo do
autor/dos autores (alinhados à direita), constando as seguintes informações em
nota de rodapé: titulação, instituição de origem, órgão de patrocínio ou fomento,
endereço eletrônico.
6.3 Para o(s) auto(res) dos resumos aprovados, é obrigatório o envio de artigos
acadêmicos para posterior publicação no formato de capítulo de livro do Seminário
no prazo determinado.
6.4 O artigo acadêmico completo deverá ser submetido ao e-mail
Vseminariointernacional@gmail.com em formato Word e PDF, com identificação,
obedecendo as regras da ABNT e deve possuir os seguintes requisitos: a) resumo,
de até 100 palavras, contendo objetivos, problema, metodologia e estruturas do
trabalho. b) no mínimo 03 (três) palavras-chave na língua portuguesa e na
estrangeira (inglês, espanhol, francês ou italiano); c) conter desenvolvimento e
referências; d) possuir de 10 a 20 laudas em folha A4, posição vertical; fonte Times
New Roman; corpo 12; alinhamento justificado; sem separação de sílabas;
entrelinhas com espaçamento 1,5; parágrafo de 1,5 cm; margem: superior e
esquerda: 3 cm, inferior e direita: 2 cm.
6.5 No artigo acadêmico, as referências deverão seguir o sistema autor-data
(conforme diretrizes da ABNT) com indicação, ao final, de todas as obras
citadas/utilizadas como último item do trabalho, sendo as notas de rodapé somente
explicativas (NBR 6022/2003). Conforme a NBR 6024/2003, os títulos, subtítulos e
sub-subtítulos devem ser alinhados à esquerda.
6.6 Os itálicos deverão ser utilizados exclusivamente para expressões estrangeiras.
Os negritos ficam reservados aos nomes das obras nas referências.
6.7 Os resumos em língua estrangeira dos artigos acadêmicos deverão ser escritos
em Inglês.
6.8 Serão concedidos certificados de apresentação de trabalhos ao(s) autor(es)
do(s) resumos expandidos que apresentarem os trabalhos.
6.8.1 Somente participarão da escolha de artigos para serem publicados em e-book
aqueles que apresentarem os seus trabalhos nos respectivos GTs.
6.9 O artigo acadêmico deve iniciar com a INTRODUÇÃO, seguida das demais seções
que constituem o DESENVOLVIMENTO do trabalho (composto por títulos de seções
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e subseções numeradas sequencialmente segundo a ABNT:NBR 6024/2012, e a
CONCLUSÃO, cada uma delas antecedida por um indicativo (algarismo) ajustado à
margem esquerda.
6.9.1 Os títulos das seções primárias deverão ser digitados em versal (maiúsculas)
e em negrito; os das seções secundárias, apenas com a inicial em maiúscula e as
demais letras em redondo (minúsculas) exceto quando se tratar de nomes próprios
que devem ser em letras maiúsculas e em negrito; os títulos das demais seções
deverão ser digitados em redondo (minúsculas) e sem negrito.
6.9.2 Um espaço duplo deverá ser utilizado entre os títulos das seções e o texto
subsequente, da mesma forma que entre o texto e um novo título de seção.
6.9.3 As tabelas e/ou ilustrações (quadros, desenhos, gráficos, fotografias, plantas,
mapas etc.) que possam compor os trabalhos deverão ser restritas ao indispensável;
e numeradas consecutivamente com algarismos arábicos.
6.9.4 Cada tabela deverá ser indicada pelo seu número e título respectivo, apenas
com a inicial em maiúscula: Tabela 1 – Título da tabela. Tabela 2 – Título da tabela.
6.9.5 Com relação às ilustrações (quadros, desenhos, gráficos, fotografias, plantas,
mapas etc.), abaixo das mesmas, deverá haver indicação do tipo de ilustração, se for
o caso de especificar, algarismo arábico correspondente, seguidos do título da
ilustração.
6.9.6 As citações devem ser feitas conforme o sistema AUTOR-DATA.
6.10 As referências devem obedecer às normas da ABNT.
7. DA SELEÇÃO DOS RESUMOS EXPANDIDOS
7.1 Os resumos expandidos e artigos acadêmicos serão selecionados com base nos
seguintes critérios:
a) Clareza na explicitação dos objetivos e da metodologia;
b) Indicação das conclusões alcançadas, quando aplicável;
c) Originalidade;
d) Relevância temática;
e) Contribuição científica;
f) Aderência temática com a proposta do Seminário e Grupos de Trabalho; e
g) Obediência às normas especificadas para apresentação dos trabalhos.
7.2 Os resumos serão analisados pelo sistema double blind review, por avaliadores
designados ad hoc, todos possuidores do título de Doutor.
7.3 O trabalho inscrito poderá ser selecionado, na forma apresentada, ou rejeitado
se não atender aos dispostos no presente Edital.
7.4 Cada proponente receberá um e-mail com a confirmação de aceitação de seu
resumo e de seu artigo.

4

8. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS APROVADOS
8.1 Cada trabalho selecionado deverá ser apresentado por seu(s) respectivo(s)
autor(es) nos dias a serem indicados na programação.
8.2 Os trabalhos serão desenvolvidos por meio de cronograma disponibilizado no
site do evento, bem como mencionado nas portas das salas nas quais ocorrerão as
apresentações.
8.3 A apresentação do trabalho terá duração de até 10 (dez) minutos, prorrogáveis,
se for a necessidade, por mais 5 (cinco) minutos, em modalidade oral, permitindose o uso de PowerPoint, caso esse seja o desejo dos apresentadores. A apresentação
nessa modalidade deverá observar estritamente o cumprimento do prazo já
mencionado.
9. DO CRONOGRAMA
9.1 Datas previstas para o envio e resultados da avaliação:
31/05/2017 – Data de início do prazo para o envio do Resumo;
25/07/2017 – Data final do prazo para o envio do Resumo;
31/07/2017 – Resultado dos Resumos Aprovados;
18/08/2017 – Apresentação dos Resumos selecionados;
29/08/2017 – Divulgação dos Artigos Acadêmicos aprovados para publicação.
30/08/2017 – Data de início do prazo para o envio dos Trabalhos completos;
15/09 /2017 – Data final do prazo para o envio de Trabalhos Completos.
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 Os participantes serão devidamente certificados após 45 (quarenta e cinco)
dias úteis de conclusão das atividades do evento.
10.2 Os artigos aprovados serão publicados posteriormente em e-book do evento.
10.3 Os casos omissos referentes aos resumos e artigos deverão ser apresentados
para o Comitê Acadêmico, não cabendo recurso da sua decisão.
11. CONTATO
11.1 Havendo dúvidas ou questionamentos referente a este Edital entrar em contato
por meio do e-mail: Vseminariointernacional@gmail.com
Passo Fundo, 30 de maio de 2017.
MÁRCIO RICARDO STAFFEN
Coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito
IMED
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JOÃO ALBERTO RUBIM SARATE
Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu
IMED

COMITÊ ACADÊMICO
Prof. Dr. Jacopo Paffarini - (Presidente)
Prof. Dr. Sérgio Ricardo Fernandes de Aquino (IMED/RS)
Prof. Dr. Márcio Ricardo Staffen (IMED/RS)
Prof. Dr. Fábio Corrêa Souza Oliveira – (UFRJ/RJ)
Prof. Dr. Horácio Wanderlei Rodrigues – (IMED/RS)
Prof. Dr. Fernando Estenssoro Saavedra – (USACH/Chile)
Prof. Dr. Neuro José Zambam – (IMED/RS)
Profa. Dra. Marília de Nardin Budó – (IMED/RS)
Prof. Dr. Daniel Ruben Cenci – (UNIJUÍ/RS)
Prof. Dr. Mher Arshakian – (UAA/Armênia)
Prof. Dr. Vinícius Borges Fortes – (IMED/RS)
Profa. Dra. Hertha Urquiza – (UNIPÊ/PB)
Profa. Dra. Ana Alice de Carli (UFF/RJ)
Prof. Dr. Alexandre Morais da Rosa – (UFSC/SC)
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