
 

 

 

 

II Congresso Internacional de Jurisdição Constitucional, Democracia e 

Relações Sociais 

II Mostra de Trabalhos Científicos 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

O Programa de Pós Graduação Mestrado em Direito, promoverá nos dias 20, 21, 22 e 

23 de novembro de 2018, no Salão de Atos da Faculdade de Direito o II Congresso 

Internacional de Jurisdição Constitucional, Democracia e Relações Sociais e II Mostra de 

Trabalhos Jurídicos Científicos.  

  

1.1 Objetivo 

Criar um ambiente de discussão e interação acerca dos fundamentos da jurisdição 

constitucional, do papel do Estado na consecução de políticas públicas, da democracia no 

paradigma do Estado Constitucional contemporâneo sob o prisma de uma teoria dos 

direitos fundamentais. 

 

1.2 Justificativa 

A justificativa para a realização do evento está na importância da formação de 

novos paradigmas no Direito, sobretudo em temas que permeiam os direitos 

fundamentais.  

 

1.3 Público-alvo 

Professores, pesquisadores, estudantes (graduação e pós-graduação) e 

comunidade. 

 

 

 

 



 

 

 

2. INSCRIÇÕES 

 

 As inscrições para o II Congresso Internacional de Jurisdição Constitucional, 

Democracia e Relações Sociais e II Mostra de Trabalhos Científicos serão 

disponibilizadas em duas modalidades: ouvintes e ouvintes com comunicação. 

 

2.1 Ouvintes  

 Período de inscrição:  

  Início 01/11/2018  

  Término 19/11/2018 

 

2.2 Ouvintes com comunicação 

 Período de inscrição: 

Início 01/11/2018  

  Término 14/11/2018 

 

2.3 Valor inscrição no evento para ambas as modalidades (ouvinte e ouvinte com 

comunicação) – R$ 30,00 (trinta reais) 

 

2.4 Inscrições no site:  https://secure.upf.br/eventos/eventos  

 

Observação: O pagamento da inscrição realizado após o dia 19/11/2018, deve ser 

apresentado no ato de credenciamento, para sua efetiva comprovação.  
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3. II MOSTRA DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 A II Mostra de Trabalhos Científicos tem como objetivo criar um espaço de 

integração das pesquisas realizadas pelos inscritos no evento e de diálogo sobre Jurisdição 

Constitucional, Democracia e Relações Sociais. As comunicações submetidas para 

apresentação deverão ser, primeiramente, resumos e após 30 (trinta) dias, contados 

das apresentações, deverão ser submetidos os artigos completos para publicação em 

anais do evento. A Mostra será composta por seis Grupos de Trabalho (GT’s). A 

comunicação submetida deve estar vinculada a um dos GT’s.  

 

3.1 Grupos de Trabalho (GT’s) 

 

GT 1 - Direito, Economia e Sustentabilidade 

Objetivos: Refletir sobre a sustentabilidade como proposição para a viabilidade do 

equilíbrio ambiental, social e econômico. Abordar a sustentabilidade como paradigma de 

transformação jurídica. Elencar possibilidades e inviabilidades das políticas públicas de 

desenvolvimento sustentável. Reportar as duas dimensões (positiva e negativa) da 

economia em relação ao meio ambiente. 

 

GT 2 - Tendência e Perspectivas do Novo Constitucionalismo Latino-americano 

Objetivos: Refletir os marcos do Novo Constitucionalismo Latino-Americano no ideal do 

pluralismo étnico-cultural e jurídico. Verificar a situação dos Estados plurinacionais 

resgatando os saberes do buenvivir e da pachamama. Verificar as contribuições das 

Constituições Latino-americanas, sobretudo da Bolívia e do Equador, na evolução 

socioambiental. 

 

GT 3 -  Direitos Humanos: eficácia no plano internacional 

Objetivos: Refletir acerca da evolução e das dimensões dos Direitos Humanos, bem como 

sua efetividade na sociedade global. Articular os Direitos Humanos nos sistemas 

regionais e internacional de proteção. Investigar a eficácia dos Direitos Humanos em um 

cenário multicultural. Abordar os efeitos dos Direitos Humanos na dinâmica 

transnacional decorrente da globalização. 

 



 

 

 

 

GT 4 -  Poder, Gênero e Políticas Públicas 

Objetivos: Refletir sobre a diversidade de gênero e poder, bem como símbolos que 

marcam a condição feminina e masculina no século XXI. Articular sobre a desigualdade 

de gênero e a subordinação feminina. Considerar o empoderamento das mulheres, 

identidades de gênero, questões referentes à sexualidade, violência contra a mulher e seus 

reflexos nas políticas públicas. 

 

GT 5 - Democracia e Relações Sociais 

Objetivos: Refletir sobre a democracia no paradigma do Estado Constitucional na 

contemporaneidade, bem como questões que envolvem o pacto federativo e o papel dos 

novos sujeitos e relações sociais nesta forma de Estado. Abordar os sistemas de justiça e 

suas funções essenciais. Examinar alternativas de confirmação do Estado Democrático de 

Direito. 

 

GT 6 -  Direito, Cidadania e Desenvolvimento Tecnológico 

Objetivos: Refletir sobre o papel das novas tecnologias no mundo globalizado como 

subsídio do acesso à cidadania. Promover a discussão dos saberes relacionados ao 

desenvolvimento tecnológico em prol da evolução jurídico-social. Analisar o direito 

frente à informática, ao governo eletrônico, à segurança da informação e à inteligência 

artificial. 

 

3.2 Submissões dos resumos 

 

A inscrição para submissão do resumo deverá ser realizada na modalidade 

“ouvinte com comunicação” e se encerrará na data de 14/11/2018 (o pagamento da taxa 

de inscrição deverá ser realizado até 14/11/2018). 

A submissão do resumo será pelo e-mail submissoes.congressoppgd@upf.br. 

Serão recebidos resumos até às 23h59min do dia 14/11/18. No assunto do e-mail deverá 

ser indicado o GT que o resumo está vinculado. Todos os e-mails recebidos serão 

confirmados ao remetente. 
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3.2.1 REGRAS PARA SUBMISSÃO DO RESUMO 

A. Cada autor, inscrito na modalidade “ouvinte com comunicação”, poderá 

submeter até dois resumos. Cada resumo poderá conter até um coautor, 

que também deverá estar inscrito na mesma modalidade do autor. 

B. O resumo deverá conter no máximo 3.000 (três mil) caracteres (sem 

espaços), sem considerar as referências das fontes consultadas.  

C. Os resumos deverão ser originais, inéditos e com a seguinte estrutura: a) 

título: letras minúsculas nas iniciais do título, salvo em palavras que 

exijam, pelas normas da língua portuguesa, o uso de letra maiúscula, 

alinhamento centralizado, em negrito; b) indicação da autoria e coautoria 

(se houver), alinhamento à direita, as qualificações e e-mail em nota de 

rodapé; c) elementos textuais: introdução, desenvolvimento, 

considerações finais, e referências das fontes consultadas (não devem 

constar os termos “introdução”, “desenvolvimento” e “considerações 

finais” como títulos). Abaixo da indicação de autoria deverá constar o GT 

vinculado, alinhado à direita. 

D. Quanto à formatação, os resumos deverão ser digitados em um editor de 

texto Word, com texto em fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5, folha 

tamanho A4, com margens superior e esquerda de 3 cm e inferior e direita 

de 2 cm, alinhamento justificado, em parágrafo único, sem recuo (as 

situações não contempladas por estas orientações deverão seguir às 

normas da ABNT). 

 

Observação: Os resumos que não atenderem aos critérios acima serão 

automaticamente excluídos, sem possibilidade de reembolso da taxa de inscrição. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.3 Apresentação de trabalhos 

 

 Estarão aptos para apresentação os trabalhos que cumprirem os seguintes 

requisitos: 

1. Vinculação a um dos GT’s  do evento; 

2. conformidade com as normas de submissão do evento; e 

3. aprovação do trabalho por parte do Comitê Científico do evento. 

 O Comitê Científico avaliará com base nos seguintes critérios: 

1. Relevância, atualidade e impacto científico do tema, bem como a sua 

vinculação ao GT; 

2. consistência conceitual na formulação do problema e coerência na sua 

resposta (quando aplicável);  

3. clareza na abordagem teórico-metodológica e na argumentação; e 

4. atendimento às regras de formatação. 

A relação dos trabalhos aceitos e o cronograma das apresentações serão 

divulgados no site do PPG Direito UPF dia 19/11/2018 (data sujeita a alteração). 

As apresentações dos trabalhos serão dia 23/11/2018 (sexta-feira), no turno 

da tarde, na Faculdade de Direito - Campus I, as salas serão indicadas na relação de 

trabalhos aceitos. 

 A duração das exposições dos trabalhos aprovados será de 10 min. Será 

disponibilizado recurso audiovisual (multimídia) para apresentação (para utilização trazer 

notebook). 

 Em caso de coautoria, é suficiente a presença de pelo menos um deles no momento 

da exposição. Não será admitida a apresentação do trabalho por terceiros.  

Observação:  Os certificados dos apresentadores serão impressos e entregues ao fim 

de todas as apresentações do GT. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.4 Envio do artigo completo e publicação em anais do evento 

Os autores dos resumos apresentados deverão submeter o artigo completo no 

prazo que iniciará em 24/11/2018 e encerrará em 23/12/2018 às 23h59min. Os textos 

deverão ser encaminhados para o e-mail submissoes.congressoppgd@upf.br . No assunto 

do e-mail deverá conter o termo “Artigo completo” e o título do artigo. Todos os e-mails 

recebidos serão confirmados ao remetente. 

  

3.4.1 REGRAS PARA ENVIO DO ARTIGO COMPLETO 

A. Somente poderão ser enviados os artigos completos dos resumos 

apresentados na II Mostra de Iniciação Científica no dia 23/11/2018. 

B. Os artigos completos deverão seguir as diretrizes para submissão da 

Revista Justiça do Direito - Faculdade de Direito/UPF, disponível em: 

https://www.upf.br/seer/index.php/rjd/about/submissions#authorGuidelin

es, exceto quanto ao número de páginas, os artigos deverão ter no mínimo 

dez e no máximo quinze páginas, com as referências não inclusas. 

C. Os artigos completos que não estiverem em conformidade com as regras 

de envio não serão publicados nos anais do evento. 

D. O envio do artigo completo implica no aceite de publicação nos anais do 

evento, após o envio não será admitida a substituição, correção ou 

alteração do conteúdo ou qualquer outra informação. 

E. Os anais do evento serão publicados em meio eletrônico em data a ser 

divulgada. 

F. Casos omissos serão deliberados pelo Comitê Científico. 
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3.5 Cronograma  

 

Início das inscrição para ouvintes  01/11/2018 

Início das inscrição para ouvintes com comunicação 01/11/2018 

Início do prazo para o envio dos resumos  01/11/2018 

Término das inscrições para ouvintes com comunicação 14/11/2018 

Término do prazo para o envio dos resumos 14/11/2018 

Término das inscrições para ouvinte 19/11/2018 

Divulgação da lista dos resumos aprovados 19/11/2018 

Início do evento 20/11/2018 

Apresentação trabalhos aprovados 23/11/2018 

Início do prazo para o envio dos artigos completos 24/11/2018 

Término do prazo para o envio dos artigos completos 23/12/2018 

Publicação anais do evento data a ser divulgada 

 

4. CONTATO  

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Direito UPF 

Fone: (54) 3316-8177 

E-mail: duvidas.congressoppgd@upf.br  
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