III CONGRESSO INTERNACIONAL – MESTRADO EM
DIREITO UNIFIEO
MÉTODO DO CASO EM DIREITOS HUMANOS NOS
TRIBUNAIS: convergências e controvérsias.
06, 07, 08 e 9 de abril de 2016.

EDITAL No 2/2016  PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS
1 DA APRESENTAÇÃO DO EVENTO
O III Congresso Internacional em Direito – “Método do Caso em Direitos Humanos
nos Tribunais: convergências e controvérsias” será́
realizado entre os dias 06 a 09 de
abril de 2016, em Osasco no Campus Vila Yara do UNIFIEO, numa parceria com a
Rede Brasileira de Direitos Humanos e as Entidades Paulistas Conveniadas.
Patrocínio: CAPES e o Mestrado em Direitos Humanos Fundamentais UNIFIEO.
Apoio: CONPEDI e FEPODI
Rede Brasileira de Direitos Fundamentais: FDV, IDP, PUCRS, UFS, UNIBRASIL,
UNIFIEO, UNIFOR, UNISC, UNOESC, USPRP.
Entidades Paulistas Conveniadas: Direito GV, UNINOVE, UNISAL, UNISANTOS,
UNIVEM, UPM, FADUSP, IBCCRIM

2. DOS RESUMOS EXPANDIDOS E ARTIGOS COMPLETOS
2.1. Os artigos deverão ser inéditos.
2.2. Os resumos de artigos deverão obedecer às normas da ABNT, nos seguintes
requisitos:
2.2.1 O arquivo com o resumo expandido dos artigos em PDF poderá́
ser na língua
portuguesa, espanhola ou inglesa, e possuir no mínimo 3 e no máximo 6 laudas em
folha A4, posição vertical.
2.2.2 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.

2.3 O arquivo do artigo completo poderá ser enviado para o email
mestradofieo@gmail.com
, após a aprovação do resumo expandido, e deverá cumprir
os seguintes requisitos para publicação nos anais do Congresso:
2.3.1 Ser em PDF, poderá́
ser na língua portuguesa, espanhola ou inglesa e possuir no
mínimo 15 e no máximo 25 laudas em folha A4, posição vertical.
2.3.2 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.
2.3.3 As citações (NBR 10520/2002) e as referências (NBR 6023/2002) devem
obedecer às regras da ABNT.
2.3.4 O sistema de chamada das referências das citações diretas ou indiretas pode ser
autordata ou número (NBR 10520/2002), sendo as notas de rodapé́somente
explicativas (NBR 6022/2003).
2.3.5 Conforme a NBR 6024/2003, os títulos, subtítulos e subsubtítulos devem ser
alinhados à esquerda e conter um texto a eles relacionado, bem como constar
numeração progressiva.

3 DOS AUTORES
3.1 Serão admitidos artigos com no máximo 02 (dois) autores.
3.2 Serão aceitos apenas os artigos cujos autores sejam qualificados como Mestrando,
Mestre, Doutorando ou Doutor. Não serão aceitos artigos de estudantes de graduação
ou graduados, especialistas e especializandos.
3.3 O autor que efetuar a submissão do artigo de dupla autoria é o responsável
exclusivo por incluir o nome do outro autor, sua qualificação bem com a definição da
ordem de apresentação dos nomes.
3.4 Após a submissão do artigo não serão aceitas inclusões de autores e a alteração da
ordem dos nomes.

4 DA SUBMISSÃO
4.1 Os resumos expandidos serão recebidos entre o período de 15 a 03 de abril de
2016, precisamente até 23 horas e 59 minutos.

4.2 Para submissão de artigos é necessário o preenchimento completo do cadastro
individual no site do CONPEDI tanto pelos autores brasileiros quanto os estrangeiros.
4.3 Os artigos deverão ser submetidos exclusivamente através do sistema “Publica
Direito”, na área do associado, disponível no site do CONPEDI, no endereço
eletrônico www.conpedi.org.br, seguindo rigorosamente as especificações do presente
edital e dos procedimentos previstos no próprio sistema.
4.6. O processo de submissão, no sistema Publica Direito, se dará́
em três etapas, de
acordo com o descrito abaixo:
4.61 PRIMEIRA ETAPA  Preenchimento de todos os dados de identificação do
artigo: 4.6.1.1 Escolha da Linha de Pesquisa, de acordo com os Anexos;
4.6.1.2 Titulo do artigo em língua portuguesa;
4.6.1.3 Resumo em língua portuguesa com, no máximo, 100 (cem) palavras;
4.6.1.4 Inclusão de, no mínimo 03 (três), palavraschave, em língua portuguesa;
4.6.1.5 Título do artigo em língua estrangeira (inglês, espanhol, francês ou italiano);
4.6.1.6 Resumo em língua estrangeira (inglês, espanhol, francês ou italiano), com, no
máximo, 100 (cem) palavras;
4.6.1.7 Inclusão de no, mínimo, 03 (três) palavraschave em língua estrangeira
(inglês, espanhol, francês ou italiano).
4.6.2 SEGUNDA ETAPA  Informe dos Autores:
4.6.2.1 Caso o artigo possua um único autor, é necessário conferir se o nome
informado no sistema está correto, para somente então seguir para a próxima etapa.
4.6.2.2 Caso o artigo possua 02 (dois) autores, proceda conforme abaixo:
a) pesquisar o nome do segundo autor no espaço indicado;
b) uma vez localizado, selecionar o respectivo nome;
c) confirmar se o segundo autor foi devidamente informado.
4.6.2.3 O informe da qualificação dos autores não é obrigatório. Os autores que
desejarem informar estes dados adicionais, tais como titulação, instituição a qual está
vinculado, financiamentos da referida pesquisa, entre outras informações, poderão
fazêlo dentro do limite de 30 palavras. Não devendo ser informado, neste campo, o
nome dos autores e procedendo conforme instruções abaixo:

a) informar na caixa de texto, abaixo do nome do autor, sua respectiva
qualificação;
b) confirmar se a qualificação foi informada corretamente;
c) Proceder da mesma forma com o segundo autor, se houver.
4.6.2.4 Para que o nome do autor indicado conste no artigo, após a conclusão do
processo de submissão, este deverá acessar sua área de associado e aceitar a autoria
do artigo, sob pena de ter seu nome não cadastrado como autor.
4.6.3 TERCEIRA ETAPA  Envio do arquivo em formato PDF.
4.6.3.1 O arquivo em formato PDF deve conter as informações do artigo a partir de
sua introdução, incluindo objetivos, metodologias, desenvolvimento da pesquisa,
conclusões e referenciais.
4.6.3.2 O arquivo deverá ter no mínimo três (3) e no máximo seis (6) laudas,
incluindo as referências.
4.6.3.3 O arquivo em PDF não poderá conter:
a) Nome dos autores – os nomes dos autores poderão figurar apenas quando esses
forem citados, porém não poderão ser identificados como sendo os autores do
referido artigo;
b) Título;
c) Sumário;
d) Resumo;
e) Palavraschave;
f) Numeração de páginas.
4.7 Após a submissão do resumo expandido do artigo, não será admitida a
substituição, correção, alteração do conteúdo ou de qualquer natureza.
4.8 Cada autor é responsável por observar as ementas, presentes no Anexo III, com a
finalidade de vincular corretamente o seu artigo à linha de pesquisa equivalente.
4.9 Os artigos submetidos ao sistema “Publica Direito” passarão por análise editorial.
Aqueles que não atenderem às regras do presente edital terão seus artigos devolvidos,
para que sejam feitos os ajustes necessários. Caso essas correções não sejam

realizadas em até 72 horas após o envio da rejeição da análise editorial os artigos
serão desclassificados.
5 DA AVALIAÇÃO
5.1 Todos os artigos submetidos serão avaliados por professoresdoutores.
5.2 No Sistema Publica Direito as avaliações são realizadas através do método double
blind review, que possibilita a análise inominada dos artigos, garantindo a
imparcialidade da avaliação. O método ainda exige o exame do artigo por no mínimo
dois pareceristas
, 
o que garante a diminuição da subjetividade e de preferências
ideológicas.
5.3 A lista dos artigos aprovados será publicada no site do CONPEDI e UNIFIEO até
o dia 07 de abril de 2016. Os autores, cujos artigos tenham sido aprovados, serão
notificados via email e terão acesso ao resultado também em sua área do associado.
5.3.1 Caberá aos autores a responsabilidade de consultar, nos sites do CONPEDI e
UNIFIEO, o resultado dos artigos aprovados. O email enviado servirá apenas como
informação auxiliar.
5.4 Poderão ser selecionados para apresentação até os 10 (dez) melhores artigos,
dentre aqueles que alcançarem média 7,0 (média das notas atribuídas na avaliação)
em cada grupo de trabalho.
5.5 Aqueles que, atingindo média 7, receberem a mesma nota na última vaga de cada
linha de pesquisa também serão classificados, independente do limite estabelecido no
item anterior.
5.6 As notas serão classificadas por critérios atendidos de 0 (zero) a 10 (dez). Os
avaliadores analisarão os artigos com base nos itens abaixo, que constam do
formulário de avaliação:
5.6.1 O título do artigo corresponde ao conteúdo desenvolvido?
5.6.2 O artigo foi encaminhado ao grupo de trabalho correto?
5.6.3 O resumo e as palavraschave indicam os objetivos do artigo e a metodologia da
pesquisa?
5.6.4 O resumo apresenta o problema, temas centrais, objetivos, justificativa e
métodos da pesquisa?
5.6.5 O referencial teórico pesquisado está adequado para a resposta ao problema da
pesquisa?

5.6.6 A estrutura e a linguagem do artigo são claras e aptas para o alcance dos
objetivos da pesquisa?
5.6.7 A metodologia utilizada mostrouse adequada para a resposta da problemática
enfrentada pela pesquisa?
5.6.8 A conclusão apresenta resposta ao problema da pesquisa?
5.6.9 A conclusão é adequada aos objetivos indicados na introdução?
5.6.10 O resumo possui a forma exigida pelas regras da ABNT?
5.7 Se determinadas linhas de pesquisas contarem com grande número de artigos de
alta qualidade, comprovada pelas avaliações, a organização poderá́
subdividir estes
grupos; da mesma forma, poderão ser reunidas as apresentações das linhas de
pesquisa com baixa demanda em um único Grupo de Trabalho (GT).
5.8 Não será́
concedida interposição de recurso acerca da decisão final da avaliação,
em qualquer etapa do evento.

6 DA APRESENTAÇÃO NO GRUPO DE TRABALHO (GT)
6.1 Os artigos poderão ser apresentados nos seus respectivos GTs ou via Skype
6.2 O pagamento da taxa de inscrição para participação e submissão de artigos no
evento é obrigatória. O pagamento deverá ser realizado no site www.unifieo.br
6.3 Somente os autores poderão apresentar o artigo, e estes terão até 10 minutos para
fazêlo.
6.4 Em caso de mais de um autor, será́
suficiente a presença de apenas um deles no
momento da apresentação.
6.5 A ordem de apresentação dos Artigos nos GTs será́
definida a critério dos seus
respectivos coordenadores. Caberá́aos autores se organizarem para participarem
integralmente do GT, e não apenas durante o momento de sua apresentação.
6.5.1 O objetivo dos GTs é socializar, debater e produzir conhecimentos acerca do
tema. Sendo assim, a participação dos autores não se limita à apresentação de seus
artigos, sendo fundamental a presença e participação durante todo o funcionamento do
Grupo de Trabalho.
6.6 Poderá́
haver debate na sequência das apresentações, ao final de blocos ou término
de todas as apresentações, cabendo aos Coordenadores de GT definirem o formato.

6.7 Não serão disponibilizados recursos audiovisuais (Datashow, projetores etc.) para
a apresentação dos artigos.

7. DOS CERTIFICADOS
Os Certificados serão digitalmente emitidos pelo sistema PUBLICA DIREITO.

8 DAS INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS
8.1 Para a apresentação de artigos, o pagamento da taxa de inscrição deverá ser
obrigatoriamente na modalidade “participante”.
8.2 O UNIFIEO não realizará reembolso de pagamentos efetuados ou transferência
para terceiros da importância paga pela inscrição.
8.3 Os ouvintes poderão participar do evento mediante pagamento da taxa de
inscrição na sua respectiva modalidade. (participante ou ouvinte)
8.4 Qualquer pessoa poderá́participar do evento na modalidade de ouvinte. Neste
caso, receberão somente o certificado de participação.
8.5 Mesmo na condição ouvinte, é obrigatório o preenchimento do cadastro no
sistema CONPEDI.
8.6 A taxa de inscrição deverá ser paga exclusivamente através do acesso ao link
disponibilizado no site UNIFIEO (www.unifieo.br). Essa poderá́
ser quitada através
das opções de cartão de crédito, débito online ou boleto bancário.
8.6.1 Não serão aceitos depósitos em conta e/ou transferências bancárias diretamente
na conta da instituição.
8.6.2 O pagamento através de boleto bancário estará́
disponível somente até o dia 05
de abril.
8.7 Valor da inscrição:
8.8.1 Para apresentação de artigos:
8.8.1.1 Até 31 de março de 2016: R$150,00
8.8.2.1 Até 06 de abril de 2016: R$200,00
8.8.2 Na condição de ouvinte:

Até 31 de março de 2016  inscrição como participante: R$50,00
8.8.2.1 Até 06 de abril de 2016 – inscrição como participante: R$80,00
8.9 As inscrições poderão ser realizadas no local do evento, na Tesouraria. Serão
aceitos cartões de crédito/débito, dinheiro ou cheque.
8.10 A Comissão Organizadora não assegura o fornecimento do material do evento
para aqueles que optarem por realizar a sua inscrição nos dias do evento.

9 DAS PUBLICAÇÕES
9.1 As publicações dos resumos expandidos dos artigos aprovados serão realizadas no
Sistema do CONPEDI
9.2 O conteúdo das publicações será composto por:
9.2.1 Capa do GT
9.2.2 Ficha catalográfica
9.2.3 Apresentação do GT
9.2.4 Título
9.2.5 Autores
9.2.6 Qualificação dos autores
9.2.7 Resumo
9.2.8 Palavraschave
9.2.9 Resumos expandidos
9.3 A publicações dos Anais, com os artigos completos, será realizada pela EDIFIEO
e o conteúdo dos anais será composto por:
9.3.1 Capa dos anais
9.3.2 Ficha catalográfica
9.3.3 Apresentação do evento
9.3.4 Título do artigo

9.3.5 Autores
9.3.6 Qualificação dos autores
9.3.7 Resumo
9.3.8 Palavraschave
9.3.9 Artigo completo, conforme item 2.3

10 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 Caso seja identificada antes, durante ou após o evento a não observância das
disposições contidas no presente edital, os artigos submetidos serão excluídos,
inclusive da publicação em anais. Nesse caso, não haverá́
a devolução de qualquer
valor referente ao pagamento da anuidade ou da inscrição no evento. Também não
será́
expedido qualquer tipo de certificado e/ou declaração.
10.2 O UNIFIEO não se responsabilizará por eventuais falhas de tecnologia
decorrentes de conexões com a internet ou congestionamento de dados ocasionados
por número excessivo de acessos simultâneos nos últimos dias validos para a
submissão de artigos, pagamentos de anuidades e inscrições.
10.3 A Comissão Organizadora reservase o direito de dirimir discricionariamente as
questões relativas a eventuais divergências de interpretação ou aplicação, erros,
redundâncias ou omissões deste Edital.
Osasco, 30 de março de 2016.

Profa. Dra. Anna Candida da Cunha Ferraz – Coordenadora do Mestrado em Direitos
Humanos Fundamentais UNIFIEO
Profa. Dra. Margareth Anne Leister – Organizadora
Profa. Dra. Thais Novaes Cavalcanti – Organizadora
Profa. Dra. Marcia Cristina de Souza Alvim – Comissão Organizadora

ANEXO I Cronograma

CRONOGRAMA
UNIFIEO

III Congresso Internacional Mestrado em Direito

15 de março a 03 de abril de 2016: período para submissão de resumos.
15 de março: início das inscrições
06 de abril: divulgação dos artigos aprovados
01 a 07 de abril de 2016: Prazo para submissão do artigo completo.
06 de abril: último dia para pagamento das inscrições de ouvintes

ANEXO II  Grupos de Trabalho
G1  
JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS CONSTITUCIONAIS EM MATÉRIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS: LEADING
CASES
.
O uso do Método do Caso pelos tribunais e cortes constitucionais. Convergências
e divergências nas decisões das Cortes Constitucionais sobre direitos
fundamentais. Constituição e direito interno nas decisões das Cortes
Constitucionais. Novas tendências no tratamento dos direitos fundamentais
pelas Cortes Constitucionais. A jurisprudência estrangeira nas decisões das
Cortes Constitucionais. Independência e interdependência das Cortes
Constitucionais em relação ao Direito Internacional e os documentos
internacionais de direitos humanos. A jurisprudência estrangeira nas decisões
das Cortes Constitucionais.
G2  
JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS INFRACONSTITUCIONAIS EM MATÉRIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS:
LEADING CASES
.
O método do caso e a formação da jurisprudência relativa aos Direitos
Fundamentais nas Cortes Infraconstitucionais. A técnica de precedentes na tutela
efetiva dos direitos fundamentais. A jurisdição como instrumento de proteção às
diretrizes jusfundamentais no controle difuso de constitucionalidade. Tutela aos
direitos fundamentais, a jurisprudência das Cortes infraconstitucionais e
pressupostos de sua legitimidade.
G3 – 
JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS ESTRANGEIROS E INTERNACIONAIS EM MATÉRIA DE DIREITOS HUMANOS
E FUNDAMENTAIS: LEADING CASES
.
Decisões dos tribunais internacionais e/ou estrangeiros que asseguram (ou não)
direitos humanos. Fundamentos de validade das decisões. Fontes. Os princípios
de Direito Internacional. 
Convergências e divergências nas decisões
internacionais e estrangeiras sobre direitos fundamentais. Relação entre o
direito interno dos Estados e o Direito Internacional. Aplicabilidade da norma
internacional. Obrigatoriedade e executoriedade das decisões dos Tribunais
Internacionais.
“Leading cases”

G4 – 
HERMENÊUTICA E INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL
.
Refletir sobre o método do caso em suas interfaces com a Lógica e a
Hermenêutica. Indução e método do caso. Teoria e prática: método do caso e o
ensino dos direitos fundamentais. Argumentação jurídica e interpretação
constitucional: implicações. Constituição e Hermenêutica: os métodos específicos
de interpretação constitucional. Hermenêutica Jurídica e jurisprudência:
métodos de interpretação jurídica empregados pelo STF na compreensão e
aplicação dos direitos fundamentais. A interpretação da Constituição e a Teoria
Pura do Direito, de Hans Kelsen. A força normativa da Constituição na obra de
Konrad Hesse. A interpretação constitucional na obra de Friedrich Müller.
Interpretação constitucional e ‘Constituição Aberta’ na obra de Peter Häberle.
Argumentação, interpretação e decisão judicial em sede de direitos fundamentais
na obra de Robert Alexy. Hermenêutica jurídica no âmbito do
Neoconstitucionalismo. Ativismo judicial e interpretação dos direitos
fundamentais.
G5 – 
JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PROTEÇÃO DAS PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA
.
Este Grupo de trabalho se propõe a discutir, problematizar e trazer as
contribuições sobre a efetivação dos direitos das pessoas com deficiência.
Discutir sobre a igualdade, a inclusão social e o acesso à justiça das pessoas com
deficiência. Enfatizar a prestação jurisdicional constitucional e internacional.
Discutir as políticas públicas sociais de inclusão das pessoas com deficiência.
G6 – 
DIREITOS

DAS MINORIAS NOS TRIBUNAIS NACIONAIS, CORTES CONSTITUCIONAIS E TRIBUNAIS

INTERNACIONAIS
.

Decisões dos tribunais nacionais ou internacionais que asseguram (ou não)
direitos das minorias. Fundamentos constitucionais. Fundamentos
internacionalizantes (tratados e documentos internacionais). Fundamentos
extraconstitucionais: históricos, sociais entre outros. O princípio da igualdade e
seus desdobramentos como fundamento dos direitos das minorias. “Leading
cases”

III INTERNATIONAL CONGRESS  MASTERS IN LAW UNIFIEO
METHOD CASE OF HUMAN RIGHTS IN THE COURTS: convergences and
controversies.
April 06, 07, 08 and 9, 2016.
NOTICE No 2 / 2016 – CALL FOR PAPERS
1  EVENT PRESENTATION
The Third International Congress on Law – “Method Case on Human Rights in the
Courts: convergences and controversy” will be held from April 6th to 9th, 2016,

on the campus Vila Yara's UNIFIEO in Osasco, in partnership with the Brazilian
Network Human Rights  RBPDF and Paulistas Convening Entities.
SPONSOR
: CAPES and the Master's program in Fundamental Rights UNIFIEO.
SUPPORT
: CONPEDI and FEPODI
BRAZILIAN NETWORK OF FUNDAMENTAL RIGHTS
: FDV, IDP, PUCRS, UFS, UNIBRASIL,
UNIFIEO, UNIFOR, UNISC, UNOESC, USPRP.
SÃO PAULO ENTITIES COVENANTED
: FGV, UNESP, UNINOVE, UNISAL, UNISANTOS,
UNIVEM, UPM, FADUSP, CEHAL/PUC/SP. IBCCRIM.
2. 
EXTENDED ABSTRACTS AND
FULL PAPERS
2.1. Articles must be unpublished. Work already published or accepted for
publication should not be submitted.
2.2. Extended Abstracts must comply with the following requirements:
2.2.1 All online submissions must be in PDF format. All tables, graphs, and
pictures associated with your submission must be included with the main text in
a single document. Languages: Portuguese, Spanish or English, and have a
minimum of 3 and maximum of 6 pages in A4; "Times New Roman"; with
12point font, 1inch margins; justified alignment; lines spaced 1.5; Paragraph
1.5 cm.
2.3 The full article file to be sent after approval of extended abstract, observing
the following rules:
2.3.1 PDF f
ormat
, in Portuguese, Spanish or English and have at least 15 and
maximum 25 pages in A4; "Times New Roman"; with 12point font, 1inch
margins; justified alignment; lines spaced 1.5; Paragraph 1.5 cm. Include a
complete list of references.
2.3.3 Papers written in English can utilize any accepted citation style (
APA, MLA,
CMS, ABNT)
.
2.3.5 Titles, subtitles and subheadings must be left aligned and contain text
related to them and appear progressive numbering.
3 AUTHORS
3.1 It will be accepted articles with a maximum of 02 (two) coauthors.
3.2 3.2 
It only will be accepted articles whose authors are master degree
students, masters, doctoral students or doctors. It will not be accepted articles of
undergraduate students or graduates.
3.3 The author who presents article submission is solely responsible for
including coauthor and definition of the presentation order.
3.4 After the submission of the article it will not be accepted any inclusion of
authors or change in the order of the names.
3.5 Each paper/ proposal may be submitted to only ONE Interest Group
4 SUBMISSION
4.1 Deadline: All submissions must be completed online no later than 23:59 GMT
3, 3rd April 2016. To avoid technical problems, early submission is strongly
encouraged.
4.2 For submission of Extended Abstracts it is necessary the individual
registration in CONPEDI site by both Brazilian authors and foreigners.

4.3 The articles should be submitted exclusively by the “Publica Direito” system,
in the associated area, available on CONPEDI website, on the website
www.conpedi.org.br.
4.6. The submission process in “Publica Direito” system will occur in three
stages, as described below:
4.6.1 FIRST STAGE  Fill all item identification data: NAMES, RANKS,
AFFILIATIONS AND CONTACT INFORMATION
4.6.1.1 Choice of Research Line, in accordance with Annexes;
4.6.1.2 Title, Abstract, Key words in original language plus a chosen foreign
language (English, Spanish, French, Portuguese or Italian);
4.6.1.3 Abstract with a maximum of one hundred (100) words;
4.6.1.4 Inclusion of at least three (03) keywords.
NOT FOLLOWING THE GUIDELINES MAY CAUSE YOUR SUBMISSION TO NOT BE
REVIEWED.
4.6.2 SECOND STAGE – Registration of Authors:
4.6.2.1 If the article has a single author, it is necessary to check if the name
entered in the system is correct, and only then proceed to the next step.
4.6.2.2 If the article has two (02) authors, proceed as follows:
1. a) find the second author's name in the space;
2. b) once located, select its name;
3. c) confirm that the second author was duly informed.
4.6.2.3 Qualification report of the authors is not required. Authors who wish to
inform these additional data, such as title, institution that the author belongs,
funding of such research, among other information, may do it in 30 words. The
name of the authors shall not be informed in this field, instructions below must
be observed:
a) Inform the authors qualification in the text box below the author's name;
b) Check qualification;
c) Proceed the same way with the second author, if any.
4.6.2.4 In order to have the indicated author’s name in the article, after the
submission is completed, he must access the associated area of the first author. If
this is not done his name will not be considered as author.
4.6.3 THIRD STAGE  File Submission in PDF format.
4.6.3.1 The PDF file should contain the article information from its introduction,
including objectives, methodologies, development of research, conclusions and
references.
4.6.3.2 The PDF file may not contain:
a) Name of the authors  the authors' names will appear only when these are
mentioned in references/citations, but may not be identified as the authors of
the article; b) Title; c) Abstract; d) Summary; e) Keywords; f) Page Numbering.
4.7 After submission, it will not be accepted changes or replacement.
4.8 Each author is responsible for observing the menus present in Annex III, in
order to link their article to the equivalent research line.
4.9 The articles submitted to the system “Publica Direito” will undergo editorial
review. Those who do not follow these public notice rules will have their items
returned, so that the necessary adjustments are made. These corrections must be

done in 72 hours after sending the rejection of the editorial review articles;
otherwise, the article will be disqualified.
ALL IDENTIFYING INFORMATION ABOUT THE AUTHOR MUST BE REMOVED OR
THE PAPER WILL BE DISQUALIFIED.
5 ASSESSMENT
5.1 All submitted articles are double blind peer review
5.2 The list of approved articles will be published in the CONPEDI and UNIFIEO
sites 07 April 2016. Scientific contributions will be informed by EMail to the
presenting author. The presenting author must inform all coauthors of the
notification result. Presenting authors of accepted abstracts will be requested to
present the full article.
5.3.1 It will be up to the authors’ responsibility to consult, in CONPEDI site, the
result of approved articles. The email sent will only serve as auxiliary
information.
5.4 It may be selected for presentation the 15 (fifteen) articles, among those who
achieve average 7.0 (average of the grades given in the evaluation) in each
working group.
5.5 Those who, reaching an average of 7.0, had received the same score in the
last wave of each line of research will be classified too, regardless of the limit
established in the previous item.
5.6 The notes will be sorted by criteria satisfied from 0 (zero) to 10 (ten). The
evaluators will assess articles based on the following items:
5.6.1 Does the title of the article correspond to the content developed?
5.6.2 Was the paper sent to the correct working group?
5.6.3 Do t
he abstract and keywords indicate the objectives of the article and the
research methodology?
5.6.4 Does the summary present the problem, central themes, objectives,
rationale and research methods?
5.6.5 Is the researched theoretical framework adequate to address the problem
of research?
5.6.6 Are the structure and language of the article clear and able to achieve the
research objectives?
5.6.7
Is the methodology used adequate to answer the problem faced by
research?
5.6.8 Is the conclusion adequate to the research problem?
5.6.9 Is The conclusion appropriate to the objectives stated in the introduction?
5.6.10 Does the summary have the form required by the rules of ABNT?
5.7 If certain lines of research count on large number of high quality products,
proven by the evaluations, the organization can subdivide these groups;
similarly, the presentations of the research areas with low demand can be
merged into a single Working Group (WG).
5.8 It will not be granted any appeal on the final decision of the evaluation at any
stage of the event.
6 PRESENTATION OF THE WORKING GROUP (WG)
6.1 The submission of articles must occur in their respective Working Groups or
by Skype.

6.2 It is mandatory to pay the registration fee for participation and submission of
papers at the event.
6.3 Only the authors will be authorized to present the article, and they will have
up to 10 minutes to do it.
6.4 In case of more than one author, the presence of only one of them at the time
of presentation will be enough.
6.5 The order of presentation of articles in the Working Groups will be set at the
discretion of the respective coordinators. It will be up to the authors to organize
themselves to participate in the GT, and not only during the time of presentation.
6.5.1 The objective of the Working Groups is to socialize, discuss and produce
knowledge on the subject. Thus, the participation of the authors is not limited to
the presentation of their articles, and it is fundamental the presence and
participation throughout the operation of the Working Group.
6.6 There may be debate following the presentations at the end of blocks or end
of all presentations, leaving the GT Coordinators define the format.
6.7 Audiovisual resources will not be available (powerpoint, projectors etc.) for
the presentation of articles.
7. CERTIFICATES
Certificates and declarations will be issued by digitally PUBLICA DIREITO
system.
8 REGISTRATION AND PAYMENTS
8.1 For the presentation of articles, the payment of the registration fee is
mandatory in the “participant” mode.
8.2 UNIFIEO will not refund payments made or allow transference to third
parties of the payments for inscription.
8.4 Listeners may participate in the event by paying the registration fee in their
respective sport. (Participant or listener).
8.5 Any person may attend the event in listener mode. In this case only certificate
of participation will be given.
8.6 Even in the listener condition, it is mandatory to fill in the registration
CONPEDI system.
8.7 The registration fee must be paid exclusively by accessing the link to
UNIFIEO site, available in CONPEDI the site, and may be paid through credit card
or bank payment options.
8.7.1 It will not be accepted account deposits and / or bank transfers directly to
the account of the institution.
8.7.2 Payment by bank transfer is only available until April 5th.
8.8 application value:
8.8.1 To submit articles:
8.8.1.1 Up to March 31st, 2016  Registration as a participant: R$ 150,00
8.8.1.2 Up to April 6th, 2016  Registration as a participant: R $ 200,00
8.9 Registration as a listener can be held at the event place.
8.9.1 Credit cards/debit cards, cash or check will be accepted.
8:10 The Organizing Committee does not guarantee the delivery of the event
material for those who choose to take application in the days of the event.

EVERYONE PLANNING TO ATTEND THE CONFERENCE MUST COMPLETE THE
REGISTRATION PROCESS.
9 FINAL PROVISIONS
9.1 If identified before, during or after the event, any failure to comply with the
provisions of this Notice, the submitted article(s) will be rejected, including the
publication in annals. In this case, there will be no refund of any amount for the
payment of the annual fee or registration in the event. t is also not issued any
certificate and / or declaration.
9.2 UNIFIEO is not be liable for any failures arising from connections to the
internet technology or data congestion caused by excessive number of
simultaneous accesses in the last days valid for the submission of articles,
annuities and registration payments.
9.3 The solution of any divergence of interpretation or application, errors,
redundancies or omissions of this Notice, is under exclusive responsibility of the
Organizing Committee.
Osasco, March 7th , 2016.
Prof. Dr. Anna Candida Ferraz da Cunha  Master Coordinator of the Fundamental
Human Rights UNIFIEO
Prof.. . Dr. Marcia Cristina de Souza Alvim  Organizing Committee
Prof.. . Dr. Margaret Anne Leister  Organizing Committee
Prof.. . Dr. Thais Cavalcanti Novaes  Organizing Committee
ANNEX I Schedule
SCHEDULE  III International Congress Master in Law UNIFIEO
March 16th to April 3rd, 2016: period for submission of abstracts.
April 6th: disclosure of approved articles
April 1st to 7th, 2016: period for submission of the full article
April 6th: Last day for payment of subscriptions listeners
ANNEX II  Working Groups
G1  Jurisprudence of Constitutional Courts on Fundamental Rights: leading
cases.
G2  Jurisprudence of the infraconstitutional courts on Fundamental Rights:
leading cases.
G3  Jurisprudence of foreign and international courts of human rights in the
field of Fundamental Rights: leading cases.
G4  Hermeneutics and constitutional interpretation.
G5  Constitutional and international jurisdiction of public policies for the
protection of people with disabilities.
G6  Minority rights in national courts, constitutional courts and international
tribunals.

