
	
 

Colóquio de Direito e interdisciplinaridades  

(13 e 14 de setembro) 

EDITAL PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 
Regulamento para submissão de trabalhos científicos a serem apresentados no 

Colóquio Internacional de Direito e Interdisciplinaridades. 

  

1. DA MODALIDADE DOS TRABALHOS ACADÊMICOS 

1.1. Os trabalhos acadêmicos submetidos deverão refletir proposta teórica resultante de 
pesquisa científica nas áreas do Direito e Interdisciplinar devendo ser enquadrados em um 
dos seguintes Grupos Temáticos (GTs): 
 

GT 1 A influência constitucional norteadora do Processo Civil 

Ementário: Processo Civil. 
GT 2 Violência, Estado e Sociedade 

Ementário: Criminologia, Direito Penal, Processo Penal, Execução Penal. 
GT 3 A constitucionalização do Direito Civil 

Ementário: Direito Civil 
GT 4 Direitos humanos e o direito das minorias na Constituição Brasileira 

Ementário: Direitos Humanos, Direito Internacional. 
GT 5 Princípios Constitucionais Penais e os desafios da Dogmática Penal na 

atualiadade. 

Ementário: Direito Penal, Execução Penal. 
GT 6 Democracia e Justiça 

Ementário: Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Processual. 

 
GT 7 Hermenêutica e Jurisdição Constitucional, Políticas Públicas e Efetivação 

dos Direitos Fundamentais. 

Ementário: Direito Constitucional, Direito Administrativo Políticas Públicas. 

 
GT 8 Instrumentos constitucionais de intervenção do Estado. 

Ementário: Direito Tributário, Financeiro, Econômico e Ambiental. 



	
 

GT 9 Inovações no Direito Trabalhista e Previdenciário Brasileiro à luz da 
Constituição Federal 

Ementário: Direito Previdenciário e Direito do Trabalho. 

 

1.2. Os artigos deverão obedecer as seguintes regras, sob pena de desclassificação: 
1.3. Para fins de submissão, bastará o envio dos artigos a serem apresentados no evento.  
1.4. Os artigos deverão conter: Título, No corpo do artigo após o título deve constar o nome de 
cada autor seguido de nota rodapé indicando a qualificação dos autores e seus 
respectivos e-mails; introdução, desenvolvimento, conclusão e referências 
1.5. Não é necessário resumo e abstract; 
1.6. O artigo não deverá ser paginado  
1.7. Os artigos deverão ser inéditos.  
1.8. Os artigos deverão obedecer às normas da ABNT, nos seguintes requisitos:  
1.9. O arquivo em WORD deverá ser na língua portuguesa e possuir no mínimo 10 e no 
máximo 20 laudas, aos quais não serão contabilizados os anexos, em folha A4, posição vertical.  
1.10. Fonte “Times New Roman”; corpo 12; alinhamento justificado; sem separação de sílabas; 
entrelinhas com espaçamento 1,5; parágrafo de 1,5 cm, 6pt antes e depois; margem - superior e 
esquerda: 3 cm, inferior e direita: 2 cm.  
1.11. As citações (NBR 10520/2002) e as referências (NBR 6023/2002) devem obedecer às 
regras da ABNT, sob pena de desclassificação do artigo. 
1.12. O sistema de chamada das referências das citações diretas ou indiretas devem ser no 
sistema de notas de rodapé (NBR 10520/2002).  
1.13. Os trabalhos passarão por programa detector de plágio. A constatação de plágio no 
trabalho acarretará na sua eliminação 
1.14. Os autores devem evitar que haja páginas no trabalho sem a devida referenciação aos 
autores, em respeito aos direitos autorais. 
1.15.  As obras que constem nas referências deverão necessariamente ter sido citados ao longo 
do trabalho nas notas de rodapé.  
1.16. Conforme a NBR 6024/2003, os títulos, subtítulos e sub-subtítulos devem ser alinhados à 
esquerda e conter um texto a eles relacionados, bem como constar numeração progressiva. 
 
2. DOS AUTORES  
 
2.1 Serão admitidos artigos com no máximo 03 (três) autores.  
2.2. O autor que efetuar a submissão do artigo é o responsável exclusivo por incluir o nome do 
outro autor, bem como a definição da ordem de apresentação dos nomes.  
2.3. Após a submissão do artigo não serão aceitas inclusões de autores e a alteração dos 
nomes.  
2.4. Todos os autores deverão efetuar a inscrição no evento. 
 

3. DA SUBMISSÃO  

3.1. Os artigos serão recebidos entre o período de 02 de julho de 2018 a 20 de agosto de 
2018, precisamente até às 23 horas e 59 minutos.  

3.2. Cada autor poderá submeter no máximo 01 (um) artigo para apresentação no evento. 

3.3. Os artigos deverão ser submetidos exclusivamente através do e-mail: 
coloquiodireitounit@gmail.com. 



	
3.4. O artigo em formato WORD, sem numeração de página, deve conter: título, introdução, 
(incluindo objetivos, metodologias); desenvolvimento da pesquisa; conclusões e referênciais. 

3.5. No envio dos artigos o título do “assunto” do e-mail deverá conter:  número do GT ao qual 
será submetido o trabalho,  título do trabalho e nome do autor, sob pena de desclassificação do 
artigo enviado para submissão. Ex: GT 8 – EVOLUÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL – 
JOÃO DA SILVA 

3.6. Após a submissão do artigo, não será admitida a substituição, correção, alteração do 
conteúdo ou de qualquer natureza.  

3.7. Os proponentes deverão enviar um artigo com nome e outro sem nome (este não deverá 
possuir absolutamente nenhuma identificação inclusive ao salvar o documento).  

4. DO PÚBLICO ALVO 

Os trabalhos científicos poderão ser apresentados por pesquisadores dos mais diversos níveis 
acadêmicos (graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado). 

5. DA INSCRIÇÃO E DOS PRAZOS 

5.1. Para a submissão do trabalho, é necessária a prévia inscrição do(s) autor(es) no evento, no 
valor da sua respectiva modalidade: (a) estudantes de graduação; (b) demais participantes.  

5.2. As inscrições serão realizadas de 02 de julho até 17 de agosto, através do Magister, por 
meio do envio do formulário de inscrição devidamente preenchido. O artigo deverá ser 
encaminhado no mesmo prazo, por e-mail, para o seguinte endereço: 
coloquiodireitounit@gmail.com. 

5.3. O pagamento será efetuado por meio de boleto bancário gerado online no ato da inscrição. 

5.4. A lista dos trabalhos aprovados será divulgada no site do evento, na medida em que o 
resumo for submetido e a avaliação realizada.  

5.5. Serão desconsiderados os trabalhos enviados, sem prévia inscrição no evento. 

6. DA AVALIAÇÃO DOS ARTIGOS 

6.1. Os artigos encaminhados serão submetidos à avaliação às cegas (sistema double blind 
review) pelos membros da Comissão Científica e pelos Coordenadores dos respectivos GTs. 

6.2. A lista dos artigos aprovados será publicada no site do evento. Os autores, cujos artigos 
tenham sido aprovados, serão notificados via e-mail e terão acesso ao resultado. 

6.3. Poderão ser selecionados para apresentação em cada Grupo de Trabalho até os 10 (dez) 
melhores artigos submetidos para as Linhas de Pesquisas, dentre aqueles que alcançarem 
média 7,0 (média das notas atribuídas na avaliação).  

6.4. 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. As 
notas serão classificadas por critérios atendidos de 0 (zero) a 10 (dez).  

6.5. Os avaliadores analisarão os artigos com base nos itens abaixo: O título do artigo 
corresponde ao conteúdo desenvolvido? O artigo foi encaminhado à linha de pesquisa correta? 



	
O resumo e as palavras-chave indicam os objetivos do artigo e a metodologia da pesquisa? A 
introdução apresenta o problema, temas centrais, objetivos, justificativa e métodos da pesquisa? 
O referencial teórico pesquisado está adequado para a resposta ao problema da pesquisa? As 
referências são atuais e abarcam a literatura relevante sobre o tema? A conclusão apresenta 
resposta ao problema da pesquisa? A presente pesquisa possui todas as condições necessárias 
para ser publicada em um periódico cientifico?  

6.6. Não será concedida interposição de recurso acerca da decisão final da avaliação, em 
qualquer etapa do evento.  

 

7. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

7.1. Os trabalhos aprovados deverão ser apresentados, na forma de “comunicação oral”, nos 
dias 13 e 14 de setembro de 2018, das 17 às 21h, conforme cronograma a ser divulgado no site 
do evento. 

7.2. Cada trabalho deverá ser apresentado no tempo máximo de 10 (dez) minutos. 

7.2.1 – O tempo que restar após as apresentações será utilizado para os debates e 
apontamentos dos coordenadores do GTs, aos quais terão liberalidade para decidir o formato 
deste espaço.   

7.3. O pagamento da taxa de inscrição para participação e apresentação de artigos no evento é 
obrigatória aos autores presentes no evento.  

7.4. Em caso de mais de um autor, será suficiente a presença de apenas um deles no momento 
da apresentação.  

7.5 A ordem de apresentação dos Artigos nos GTs será definida a critério dos seus respectivos 
coordenadores. Caberá aos autores se organizarem para participarem integralmente do GT, e 
não apenas durante o momento de sua apresentação.  

7.6. Serão disponibilizados recursos audiovisuais (datashow, projetores etc.) para a 
apresentação dos artigos.  

 

8. DA PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS 

8.1. Os trabalhos científicos que forem aprovados, apresentados e encaminhados no prazo 
estipulado poderão ser publicados em mídia digital. 

8.2. Para a publicação, é obrigatória a apresentação do trabalho e o envio da versão completa e 
definitiva do artigo até o dia 31 de agosto de 2018. 

8.3. O(s) autor(es) do(s) trabalho(s) científico(s) se responsabilizam pela autoria e opiniões 
externadas em suas produções, cedendo automaticamente os direitos de publicação no ato do 
envio da versão final. 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 



	
9.1. Situações omissas no presente Regulamento serão decididas pela Comissão Científica. 

9.2. As dúvidas relativas à participação na apresentação de trabalhos, à possibilidade de 
hospedagem e eventuais ajustes no cronograma das apresentações deverão ser encaminhados 
através do e-mail: coloquiodireitounit@gmail.com. 

9.3. O presente Regulamento entra em vigor na data da publicação. 

Maceió (AL), 27 de junho de 2018. 

 

KAROLINE MAFRA SARMENTO BESERRA 
Presidente da Comissão 

 
 

Rita de Cássia Leite Azevedo Régis 
Vice-Presidente da Comissão  

 
 

Ana Carolina Trindade Soares Cohen 
Membro da Comissão 

 
 

André Rocha Sampaio 
Membro da Comissão 

 
 

Jéssica Aline Caparica da Silva 
Membro da Comissão 

 
 

Vivianny Kelly Galvão 
Membro da Comissão 

 
 

Verônica Teixeira Marques Marque 
Membro da Comissão 

 
 

Mariana Falcão Soares   
Membro da Comissão 

 

 

 

 

 

 



	
 

ANEXO I – MODELO DO ARTIGO 
 
 

TÍTULO DO ARTIGO (FONTE 12, “Times New Roman”, Negrito, CAIXA ALTA, 
centralizado) 

Grupo de Trabalho – GT nº X (FONTE 12, “Times New Roman”, Negrito, indicar o 
número do GT, centralizado) 

 

Nome do Autor1 
Nome do Autor 2 

 

1 INTRODUÇÃO (FONTE 12, “Times New Roman”, Negrito, CAIXA ALTA, 

justificado) 

 

Introdução - 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 DESENVOLVIMENTO (FONTE 12, “Times New Roman”, Negrito, CAIXA ALTA, 

justificado) 

 

Desenvolvimento - 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. Pode renumerar para inserir novos itens no 

Desenvolvimento. 

 

3 CONCLUSÕES (FONTE 12, “Times New Roman”, Negrito, CAIXA ALTA, 

justificado) 

 

Conclusões - 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.  
																																																													
1 Apresentação do autor com indicação da Instituição de Ensino. Títulação (Graduando, Mestrando, Pós-
Graduado). E-mail: (FONTE 10, “Times New Roman”) 
2 Apresentação do autor com indicação da Instituição de Ensino. . Títulação (Graduando, Mestrando, Pós-
Graduado)E-mail: (FONTE 10, “Times New Roman”) 



	
  

REFERÊNCIAS (FONTE 12, “Times New Roman”, Negrito, CAIXA ALTA, sem 

numeração, justificado) 

 

Referências - Fonte “Times New Roman”; corpo 12; alinhamento justificado; sem separação 
de sílabas; entrelinhas com espaçamento simples; parágrafo com recuo especial nenhum; um 
enter entre as referências; ordem alfabética - superior e esquerda: 3 cm, inferior e direita: 2 
cm.  
 

ANEXOS 


