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1º SEMINÁRIO DIREITO E FRATERNIDADE NA FRONTEIRA DA PAZ
Edital nº 01/ 2020 – Inscrição, Submissão e Apresentação de
Resumos Simples
1 DO RESUMO:
1.1. Os resumos deverão ser inéditos.
1.2 O envio do resumo implica na cessão dos direitos autorais aos
organizadores do evento
1.3 O resumo deverá obedecer às normas do presente edital:
1.3.1. O resumo deverá ter os seguintes elementos:






Título;
Nome completo do(s) autor(es);
Parte textual;
Inclusão de 3 (três) palavras-chave;
Referência(s).

1.3.2. O arquivo deverá ser enviado em PDF, em língua portuguesa, com
no mínimo 800 e máximo 1000 caracteres (contando espaço) no corpo do
texto.
1.3.3. O título deverá estar em caixa alta negrito e centralizado, fonte Arial,
tamanho 14.
1.3.4. O nome completo do(s) autor(es) deve ser colocado em seguida do
título, deixando uma linha em branco, fonte Arial, tamanho 12. A(s)
respectiva(s) qualificação(ões) do(s) autores em notas de rodapé, fonte
Arial, tamanho 10;
1.3.5. O texto deve ser escrito em fonte Arial; corpo 12; alinhamento
justificado; entrelinhas com espaçamento simples. Não deve escrever a
palavra Resumo.
1.3.6. No texto pode conter citação direta até 3 linhas ou citação indireta
com a fonte bibliográfica no sistema autor-data.
1.3.7. Palavras-chave: redigir na linha abaixo do parágrafo do resumo,
deixar uma linha em branco em fonte Arial, tamanho 12, com inicial
maiúscula, separadas por ponto.
1.3.8. Referências citadas no texto, devem ser colocadas após as
palavras-chave, deixando uma linha em branco, redigidas de acordo com
a ABNT e os modelos que constam no Template.
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1.3.9. Somente deve estar nas referências o que tiver sido citado no texto
do resumo.
2 DOS AUTORES
2.1 Serão admitidos resumos com, no máximo, 03 (três) autores.
2.2. A submissão dos resumos é permitida aos autores de quaisquer áreas
do conhecimento, e não há obrigatoriedade de ter orientador.
2.3 Após a submissão do resumo, não serão aceitas inclusões de autores,
alteração da ordem dos nomes, da qualificação dos autores ou mesmo
inclusão ou correções no campo do texto.
3 DA INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO DOS RESUMOS
3.1 As inscrições podem ser feitas no período de 26 de outubro a 26 de
novembro de 2020, precisamente até às 23 horas e 59 minutos, podendo
ser como ouvinte (para quem for apenas assistir as palestras) ou
participante (para quem for apresentar resumo) pelo formulário:
https://docs.google.com/forms/d/1GenPKc6p2Fg8iAPRlgFJ6Lfl6USk5J83
LsBj5XxfxC0/edit
3.2 Quem se inscrever como apresentador não precisa se inscrever como
ouvinte.
3.3 Os resumos serão recebidos no período de 26 de outubro a 20 de
novembro de 2020, precisamente até às 23 horas e 59 minutos.
3.4 Resumos enviados após o prazo não serão aceitos.
3.5 Cada autor poderá submeter, no máximo, 01 (um) resumo para
apresentação no evento, mas poderá constar como coautor em um
segundo resumo.
3.6 Após submetido o resumo, ele não poderá ser alterado, mesmo que o
autor tente retificar antes do prazo final da submissão.
3.7 É de inteira responsabilidade dos autores o conteúdo do arquivo
submetido; não refletindo, necessariamente, a opinião dos organizadores
do evento.
3.8 Os resumos deverão ser submetidos exclusivamente ao e-mail:
resumodireitoefraternidade@gmail.com. Devendo preencher no campo
assunto: SUBMISSÃO.
3.9 Os resumos devem estar anexados ao e-mail, devendo ter duas
cópias: uma no formato PDF e outra no formato docx.
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4 DA AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
4.1 Todos os resumos submetidos serão avaliados por pesquisadores que
compõe a organização do evento.
4.2 A lista de resumos aprovados para apresentação será publicada no dia
25 de novembro de 2020 nas páginas do Facebook e do Instagram do
Grupo de Pesquisa DICIFRA, nos seguintes links:
Página do Facebook - https://www.facebook.com/Dicifra-Grupo-dePesquisa-Direito-Cidadania-e-Fraternidade-109011044335743/
Página do Instagram - https://www.instagram.com/grupodicifra/
4.3 Os respectivos formulários serão respondidos com o dia/horário da
apresentação e com o parecer de avaliação podendo ser aprovado ou
reprovado.
5 DOS GRUPOS DE TRABALHOS
Código

Nome

Descrição de áreas

GT-01

O Princípio da Fraternidade
aplicado nas relações
privadas

GT-02

A Fraternidade como
norteador da ação do Estado

Direito Administrativo
Direito Tributário Direito
Constitucional
Direito Internacional
Público

GT-03

Direitos Humanos,
Fraternidade e
interdisciplinaridade

Teoria do Direito
Filosofia do Direito
Sociologia do Direito
Direitos Humanos
Direitos da Criança e
Adolescente
Gênero e Diversidades
Migração e refúgio

GT-04

A Fraternidade na Proteção
do Trabalhador e do Meio
Ambiente

Direito civil
Direito empresarial
Direito do consumidor

Direito do Trabalho
Direito Processual do
Trabalho
Direito Previdenciário
Direito Ambiental
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GT-05

GT-06

Fraternidade como equilíbrio Direito Penal
do poder punitivo do Estado e Direito Processual Penal
a Sociedade
Criminologia
Fraternidade e Tecnologia

LGPD
Inovação e tecnologias
Direito digital

6 DA APRESENTAÇÃO DOS RESUMOS
6.1 Os resumos só poderão ser apresentados nos seus respectivo GT’s.
6.2 Somente os autores poderão apresentar o resumo, e esses terão até
10 minutos para fazê-lo, não podendo esse tempo ser prorrogado.
6.3 A ordem de apresentação dos resumos será definida soberanamente
pelos organizadores do evento e divulgada com antecedência.
6.4 Poderá haver diálogos e perguntas na sequência das apresentações,
pelo tempo máximo de 5 minutos, ao final dos blocos ou términos de todas
as apresentações, cabendo aos coordenadores de GT definirem o
formato.
6.5 Pode um ou mais dos autores apresentar o trabalho, desde que
respeitem o tempo limite.
6.6 É vetado que terceiros não autores e coautores apresentem o trabalho
6.7 É permitido o uso de slides na apresentação.
7 DA CERTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ANAIS
7.1 Os ouvintes e participantes receberão a certificação via e-mail pela
Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA.
7.2 Somente os resumos aprovados e devidamente apresentados serão
publicados nos Anais do I Seminário Direito e Fraternidade na
Fronteira da Paz.
7.3 Os Anais serão publicados dentro do prazo previsto no cronograma
8 DO CRONOGRAMA
26/10

Abertura do prazo de submissões
de resumos
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20/11

Encerramento das submissões de
resumos

25/11

Divulgação
dos
resumos
aprovados
e
horário
das
apresentações

27/11 a 28/11

1° Seminário Direito e Fraternidade
na Fronteira da Paz

Até final de Janeiro de 2021

Divulgação dos anais 1° Seminário
Direito e Fraternidade na Fronteira
da Paz

9 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 Poderá, a critério da equipe do evento, ser realizado um convite de
publicação de artigo completo aos autores que apresentarem o resumo e
aos palestrantes em um E-book, a ser organizado pela coordenação, cujas
regras serão enviadas posteriormente as respectivas apresentações.
9.2 Caso seja identificada antes, durante ou após o evento a não
observância das disposições contidas no presente edital, os resumos
serão excluídos dos Anais, não recebendo qualquer tipo de certificado
e/ou declaração.
9.3 Os organizadores não se responsabilizarão por eventuais falhas de
tecnologia decorrentes de conexões com a internet dos participantes.
9.4 Os organizadores reservam-se o direito de dirimir questões relativas a
eventuais divergências de interpretação ou aplicação, erros ou omissões
deste Edital.
9.5 Questões relativas ao Edital devem ser enviadas exclusivamente ao email: resumodireitoefraternidade@gmail.com. Devendo preencher no
campo assunto: QUESTIONAMENTO.
Sant’Ana do Livramento/RS, 26 de outubro de 2020.

Dra. Deisemara Turatti
Alexander Kubiak
COMISSÃO CIENTÍFICA
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