DIRETRIZES PARA AUTORES

WINTER 2016 | UNOESC ROBERT ALEXY INTERNACIONAL
LEGAL SEMINAR
PERÍODO: 
22 a 24 de junho de 2016
Local: 
Programa de PósGraduação em Direito – Universidade do Oeste de
Santa Catarina
Cidade: 
Chapecó/SC
1. DA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
1.1 Os artigos devem ser submetidos do dia de 
25 abril ao dia 30 de maio de
2016
, mediante acesso pelo sistema no link específico do evento no endereço
eletrônico 
http://www.conpedi.org.br/eventos
1.2 Os resultados serão divulgados até 
08 de junho de 2016
. A relação com os
artigos aprovados estará disponível no site do CONPEDI e da UNOESC.
Também será enviada uma notificação via email com o resultado para os
autores.
1.3 Os autores de trabalhos aprovados – apenas aos residentes fora do Estado
de Santa Catarina  que não puder em comparecer pessoalmente ao
Seminário, na data de apresentação oral, dia 10 de junho à tarde, poderão
encaminhar
previamente
ao
endereço
de
email:
assessoria.ppgd@unoesc.edu.br
, a solicitação para apresentação remota (via
Skype), acompanhada da justificação formal.
2. DO ACOLHIMENTO DAS SUBMISSÕES DE TRABALHOS
2.1 Somente serão avaliados os trabalhos que atenderem os requisitos
escritos neste Edital.
2.2 Cada autor poderá submeter 03 (três) trabalhos, sendo um para cada
Grupos de Trabalhos (GT ́
s) diferentes na condição de autor ou coautor  . O
devido Edital apresenta 3 Grupos de Trabalho (GT’s): GT 1  Direitos
Fundamentais Civis; GT 2  GT 1  Direitos Fundamentais Sociais e GT 3 
Teoria dos Direitos Fundamentais de Robert Alexy: argumentações e
contribuições reflexivas.
2.2.1 Serão avaliados os trabalhos de TODOS autores e após
avaliação os mesmos terão que efetuar o devido pagamento de
inscrição. Os artigos poderão ser elaborados por Doutores, Mestres,
Graduados e Graduandos desde que um dos autores possua titulação
mínima de Mestre.
2.3 Serão sumariamente desclassificados, sem análise de conteúdo:

2.3.1 Trabalhos que não atendem as exigências descritas neste edital;
2.3.2 Trabalhos de mesmo(s) autor(es), ainda que distintos entre si, quanto ao
título e/ou conteúdo, se submetidos ao mesmo GT;
2.3.3 Trabalhos de mesmo(s) autor(es), com mesmo título e/ou conteúdo, ainda
que submetidos a GT ́
s diferentes.
3. DO MÉTODO DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS:
3.1. Será utilizado o sistema “Double blind review” ou duplo anonimato. Este
método não divulga nome de autores, nem de avaliadores. Cada artigo será
avaliado por, pelo menos, um avaliador, doutor e especialista na temática do
artigo. Esse método assegura isonomia entre os participantes e confiabilidade
à avaliação da qualidade dos trabalhos selecionados.
3.2. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO
3.2.1. Os avaliadores observarão:
a) Aprofundamento analítico e qualidade da fundamentação teórica (e
empírica–conforme o caso);
b) Relevância das conclusões e contribuições para o desenvolvimento da
pesquisa em direitos fundamentais;
c) Clareza de argumentos e linguagem técnica;
d) Estrutura formal do artigo (normalização da ABNT e deste edital);
e) Aderência do tema ao grupo de trabalho escolhido.
3.2.2 A nota máxima de cada trabalho será 10 (dez).
A avaliação é distribuída da seguinte forma: os itens a) e b) (3,5 pontos cad
a); itens c) e d) (1,5 pontos cada).
3.2.3 A nota mínima para o trabalho ser aprovado é 7 (sete).
3.3. DOS TRABALHOS APROVADOS PARA CADA GT
3.3.1 Em caso de existir um número significativo de trabalhos merecedores de
aprovação para apresentação, a organização poderá, a seu livre critério, criar
novos GT a fim de comportar apresentações sobre esses mesmos temas.
4. ASPECTOS FORMAIS DO TRABALHO
Todos os trabalhos enviados para avaliação devem observar os seguintes
aspectos formais:
4.1 Ser INÉDITO;
4.2 Conter TÍTULO em português (ou em espanhol, para os artigos escritos
neste idioma) e inglês.
O título deve estar escrito sem negrito, centralizado e em letras caixaalta.
Fonte: Arial; Corpo: 12;
4.3 NÃO CONTER O NOME DE AUTORES NO CORPO DO TEXTO

A restrição de identificação se aplica também às notas de rodapé e referências
intratextuais, tais como a hipótese do autor que escreve “conforme já
publicamos” e relaciona outra obra sua nas referências ou aquele, ao se referir
a pesquisa ou método desta, informa o contexto da realização em determinada
instituição da qual participa; A identificação da autoria será realizada pelo
registro dos autores diretamente no sistema eletrônico de recebimento. Por
isso, preencha todos os campos do formulário eletrônico de envio e tenha
cuidado especial com os campos: email e telefones para contato;
4.4 Conter RESUMO na língua portuguesa e estrangeira (inglês ou espanhol),
com no mínimo 150 e no máximo 250 palavras. Evitar abreviaturas. Fonte:
Arial; Corpo: 10; espaçamento: simples;
4.5 Conter, no mínimo, 03 PALAVRASCHAVE na língua portuguesa e
estrangeira, separadas entre si por ponto e vírgula (;);
4.6 Adotar por estrutura geral: 1 INTRODUÇÃO, 2 DESENVOLVIMENTO, 3
CONCLUSÃO e REFERÊNCIAS. Poderão ser realizadas subdivisões nos itens
gerais.
4.7 Ter no mínimo 15 e no máximo 20 páginas (numeradas no canto inferior
direito) no formato pdf (A4; posição vertical; fonte: arial ou times new roman;
corpo: 12; alinhamento: justificado, sem separação de sílabas; Espaçamento
entre linhas: 1,5; Parágrafo: 1,5 cm; Margem: superior e esquerda  3 cm;
Inferior e direita  2 cm);
4.8 As CITAÇÕES deverão observar o padrão AUTORDATA. Ver ABNT, NBR
10520;
4.9 As REFERÊNCIAS das citações diretas ou /e indiretas devem ser feitas no
próprio texto. Ex.: Segundo Rui Barbosa (1920, p. 43) ou após a citação. Ex.:
(BARBOSA, 1920, p. 43);
4.10 Não deverá haver arquivos complementares, tais como ANEXOS,
FOTOS, etc;
4.11 Antes de enviar, REVISE com atenção seu trabalho. As informações
constantes dos trabalhos serão utilizadas para elaboração de certificado e de
declaração de apresentação. O conteúdo é de inteira autores.
5. DOS TRABALHOS QUE SERÃO PUBLICADOS
5.1 Todos os trabalhos aprovados e apresentados serão publicados em Anais o
evento;
5.2 Os melhores trabalhos também poderão selecionados para publicação em
formato de livro eletrônico;

5.3 A publicação dos trabalhos depende, além dos resultados de avaliação,
também da apresentação, do acolhimento pelos autores das adequações e
ajustes recomendados ao texto pela Comissão Organizadora, nas hipóteses
em que isso ocorrer.
6. DIREITOS AUTORAIS
6.1 Ao submeter seu artigo, o autor declara aderir ao presente edital, cedendo,
a título gratuito, os direitos autorais patrimoniais para fins de edição e
publicação, quer em plataforma impressa ou digital do mesmo e renunciando à
exigência de assinatura formal de quaisquer outros documentos para esse fim
específico.
6.2 A cessão operada pela adesão a este edital se faz na melhor forma de
direito, mas, sem cláusula de exclusividade, de tal modo que os autores
conservam o direito de usar e compartilhar seus próprios artigos, ainda que
publicados, em outros meios.
7. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
7.1 Os autores com trabalhos aprovados serão notificados via email.
7.2 A apresentação do trabalho é obrigatória. Em caso de artigo com dois ou
três autores, pelo menos um dos autores deve apresentar.
7.3 Somente o(s) autor(es) serão autorizados a apresentar trabalhos no
UNOESC INTERNATIONAL LEGAL SEMINAR.
7.3.1 Para apresentar seu trabalho no evento, o autor/autores deve/m pagar a
taxa de inscrição.
7.4 O(s) autor(es) receberá(ão) a declaração de apresentação.
7.5 A assinatura (legível) na lista de presença, após a apresentação do
trabalho no GT, é condição para a emissão de declaração de participação e de
convite para publicação.
7.6 As apresentações dos trabalhos aprovados terão duração de até 10
minutos.
7.7 Debates podem ser realizados de acordo com as orientações dos
Coordenadores das mesas.
7.8 Os interessados não devem deixar para os últimos dias o envio de artigos,
para evitar sobrecarga no sistema eletrônico de recebimento. O evento não se
responsabiliza por eventuais falhas de tecnologia decorrentes de grande
volume de acessos.
7.9 Não serão disponibilizados recursos audiovisuais (datashow, projetores,
etc.) para apresentações dos trabalhos.

8. GRUPOS DE TRABALHOS
GT 1  Direitos Fundamentais Civis
Grupo dedicado à discussão de trabalhos que abordem questões de eficácia e
de efetividade de direitos fundamentais civis. Adicionalmente, também é foco
deste Grupo de Trabalho estudar os mecanismos políticos, sociais e
jurisdicionais de efetividade desses direitos, assim como as políticas públicas
deles decorrentes e seu processo de elaboração.
GT 2  Direitos Fundamentais Sociais
Grupo dedicado à discussão de trabalhos que abordem questões de eficácia e
de efetividade de direitos fundamentais sociais. Adicionalmente, também é foco
deste Grupo de Trabalho estudar os mecanismos políticos, sociais e
jurisdicionais de efetividade desses direitos, assim como as políticas públicas
deles decorrentes e seu processo de elaboração.
GT 3 – Teoria dos Direitos Fundamentais de Robert Alexy: argumentações e
contribuições reflexivas
Esse Grupo de Trabalho pretende discutir a Teoria dos Direitos Fundamentais
de Robert Alexy, englobando não somente aspectos de sua aplicação prática,
mas também as críticas construídas a partir de potenciais ou eventuais
insuficiências. O debate se justifica pelo fato de essa teoria ser uma das mais
influentes e citadas no Brasil e no exterior, tanto no âmbito doutrinário quanto
no âmbito jurisprudencial.
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