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EDITAL - 26/2018 
FACULDADE MARINGÁ 

 
EDITAL DE CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS E RESUMOS 
EXPANDIDOS NO XX SIMPÓSIO JURÍDICO DA FACULDADE MARINGÁ 

 
A Comissão Científica do XX Simpósio Jurídico da 
Faculdade Maringá torna pública a abertura de prazo 
para submissão de Trabalhos Científicos em duas 
modalidades que serão de:  

 

a) Capítulo de livro 

b) Artigo Científico-Grupos de Trabalho para apresentação no evento 
 
 
1. DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS  
 
1.1 Os acadêmicos do Curso de Direito da Faculdade Maringá, devidamente 
matriculados, em co-autoria com professores vinculados à grade do curso de 
Direito da Instituição, poderão submeter até no máximo 01 artigo científico na 
modalidade capítulo de livro; 
1.2 Pesquisadores, acadêmicos, docentes e demais interessados poderão 
submeter trabalhos para apresentação nos Grupos de Trabalho, poderão 
submeter até no máximo 02 trabalhos científicos na modalidade artigo 
científico, desde que para grupos de trabalho distintos; 
1.3  A publicação dos Trabalhos Científicos estará condicionada à avaliação da 
Comissão Científica do evento, que fará a análise final escolhendo os artigos 
que preencham os requisitos de qualidade e demais normas previstas neste 
edital, bem como sejam protocolados no prazo previsto; 
1.4 Não serão aceitos trabalhos já publicados ou que estejam em desacordo 
com as normas do evento; 
1.6 Os trabalhos científicos na modalidade de capítulo de livro deverão, 
obrigatoriamente, estar relacionados a temas relevantes na área do Direito. 
 
2. DOS AUTORES  
 
2.1 Serão admitidos trabalhos com, no máximo, 03 (três) autores; 
2.2 Serão admitidos trabalhos em coautoria com, pelo menos, um professor; 
2.3 Após a submissão do artigo não serão aceitas inclusões de autores. 
 
3. DA SUBMISSÃO DO CAPÍTULO DE LIVRO E DAS NORMAS 
ESTRUTURAIS QUE DEVEM SER OBSERVADAS 
 
3.1 Os trabalhos na modalidade capítulo de livro deverão ser encaminhados 
até 5 de setembro de 2018, em formato Word, para a Comissão Científica do 
Evento, no endereço actiorevistaestudosjuridicos@gmail.com e, também, 
mediante requerimento acompanhado da versão impressa do artigo científico, 
devidamente protocolado na Secretaria da Faculdade;  
3.2 O capítulo de livro deve ser inédito. 
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3.3 O capítulo de livro deve obedecer às normas da ABNT, nos seguintes 
requisitos: 
 
3.3.1 Deverão ser apresentados em arquivo do Word, com no mínimo 15 e 
máximo 25 páginas; 

3.3.2 Página deverá ser configurada em A5, com margens superior, inferior e 

direita, 1 cm; margens esquerda, 3 cm; 
3.3.3 Texto: Justificado, Fonte Times New Roman, corpo 10 e espaço 
entrelinhas 1,5, recuo inicial de parágrafo 1,5 cm; 
3.3.4 Título e subtítulo: caixa alta, negrito, recuado à esquerda, numerados na 
sequência, corpo 10; 
3.3.5 Autoria (máximo três autores): à direita, com nome completo; qualificação 
em nota de rodapé; 
3.3.6 Resumo e abstract: máximo 250 caracteres com espaço, contendo 
objetivo, metodologia e resultados; justificado, espaço simples, corpo 11; 
3.3.7 Palavras-chave/Keywords: no máximo 5 (cinco) e separadas por ponto; 
3.3.8 Os artigos deverão conter: introdução, desenvolvimento (distribuídos em 
itens e subitens), conclusão e referências;  
3.3.9 Citação direta com até três linhas: inserida no parágrafo, entre aspas; 
3.3.10 Citação direta com mais de três linhas: com recuo de 3 cm, parágrafo 
separado,corpo 9, espaço simples de entrelinhas; 
3.3.11Citação de fonte por meio de nota de rodapé: corpo 9, digitadas dentro 
das margens, recuadas à esquerda e com espaço simples de entrelinhas; 
3.3.12 Referências: obrigatória ao final do texto, em ordem alfabética, corpo 10, 
Fonte Times New Roman, espaço simples entrelinhas; 
3.3.13 Número de páginas: à direita, no final da página. 
 
3.4 Após a submissão do capítulo de livro, não será admitida a substituição, 
correção, alteração do conteúdo ou de qualquer natureza. 

 

4. DA SUBMISSÃO DOS ARTIGOS PARA APRESENTAÇÃO (GRUPOS DE 
TRABALHO) E DAS NORMAS ESTRUTURAIS QUE DEVEM SER 
OBSERVADAS  
 
4.1 Pesquisadores, acadêmicos, docentes e demais interessados poderão 
submeter trabalhos para apresentação nos Grupos de Trabalho, que serão 
publicados nos Anais do evento, cujos deverão ser encaminhados até  24 de 
setembro de 2018, em formato Word e, para a Comissão Científica do Evento, 
no endereço actiorevistaestudosjuridicos@gmail.com e apresentados 
oralmente nos Grupos de trabalho durante o evento; 
 
4.2 No ato da submissão do Trabalho o acadêmico deverá optar por um dos 
Grupos de Trabalho abaixo elencados, devendo o grupo escolhido guardar 
pertinência temática com o trabalho apresentado pelo participante.  
 
4.3 Para submeter trabalhos ao evento é necessário realizar a inscrição para o 
mesmo, indicando o Grupo de Trabalho que pretende apresentar, os quais 
serão divididos da seguinte forma: 
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GT 1. BIOÉTICA, BIODIREITO E CIDADANIA ÉTICA E FUNDAMENTAÇÃO 

DOS DIREITOS 

Biociência e biotecnologia. Preservação da dignidade, princípios e valores. 

Conduta humana e a vida em suas formas. Condutas jurídicas diante das 

novas tecnologias. Resolução de problemas e mediação de conflitos 

transgeracionais à luz da reflexão epistemológica. Modelos jurídicos para as 

necessidades contemporâneas. Situações persistentes (exclusão social, 

racismo, misoginia e feminicídio, eutanásia e aborto etc) e emergentes 

(fecundação assistida, doação e transplantes de órgãos, engenharia genética 

etc).  

GT2 - MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO 

Meio ambiente, Sustentabilidade e Desenvolvimento. Política Nacional do Meio 

Ambiente. Proteção de bens e direitos socioambientais. Biodiversidade, 

bioética e biossegurança. Impacto, dano e reparação do meio ambiente. 

Educação ambiental. Crimes ambientais. 

GT 3 - DIREITO CIVIL, PROCESSO CIVIL,  JUDICIALIZAÇÃO E 

EFETIVAÇÃO DE DIREITOS 

Constituição, regimes e políticas estatais. Constituição, direitos e garantias 

fundamentais. Regime constitucional nacional. Dignidade da pessoa humana e 

isonomia. Judiciário e a prática revisional do poder político. Cidadania e 

democracia diante do poder judicial. Omissão estatal e tutela jurisdicional. 

Judicialização e competência dos Poderes. Judicialização como instrumento 

democrático ou interferência entre os poderes. Razões (históricas, políticas, 

sociológicas e jurídicas) da dominação dogmática jurídica. Jurisdição, escopos 

(sociais, políticos e jurídicos) e a centralidade da Teoria do Processo. 

Ideologias, influências político-ideológicas no sistema judiciário e na atuação 

jurisdicional. Ideologia e Constituição. Devido processo legal e o direito 

material. Processo e instrumentalização da Constituição. Diversidade de meios 

de solução de conflitos, democracia e cidadania. 

GT 4 - CONSTITUIÇÃO, GARANTIAS E JUSTIÇA. ELEIÇÕES, 

DEMOCRACIA E CIDADANIA 

Teorias da Constituição. Poder Constituinte. Direitos e garantias fundamentais. 

Direitos sociais. Separação de Poderes. Processo constitucional e controle de 

constitucionalidade. Teorias da Justiça. Desenvolvimento humano. Eleições, 

Democracia e Cidadania. Sistemas eleitorais. Direitos políticos ativos e 

passivos. Representação partidária. Sufrágio. Participação popular e controle 

social. Justiça Eleitoral. Processo eleitoral. Crimes eleitorais. 

GT 5. DIREITO PENAL E EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
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 Direito Penal na vertente democrática. Direito Penal mínimo versus Direito 

Penal necessário. A finalidade da pena e os direitos humanos. Criminalidade e 

políticas públicas. Vias alternativas para a responsabilização penal.  

GT 6. DIREITO DO TRABALHO E EFICÁCIA DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

Direito do Trabalho e cidadania sócio-laboral. Prerrogativas de acesso aos 

institutos jurídico-laborais. Vantagens e direitos sociais. A pessoa do 

trabalhador e da trabalhadora e a limitação dos direitos. Direitos fundamentais 

e a cidadania na empresa. Constituição Federal e a conflitualidade subjacente. 

Gestão democrática da atividade laboral. Evolução dos sistemas juslaborais e a 

inflexão na salvaguarda das liberdades individuais. Direito do Trabalho e a 

eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 

4.4 A partir do dia 08 de outubro de 2018 será publicado edital no site da 

Faculdade Maringá a divisão dos grupos de trabalho e os horários de 

apresentação dos mesmos, o certificado só será conferido mediante a 

apresentação oral dos trabalhos;  

4.5 Os trabalhos serão previamente avaliados por comissão composta de 

professores doutores e mestres  e sua publicação é condicionada à 

participação e apresentação no evento.  

4.6 Deverão ser submetidos na inscrição os textos completos a serem 

apresentados, em formato de artigo seguindo as regras metodológicas a seguir 

expostas:  

4.6.1 Deverão ser apresentados em arquivo do Word, no mínimo 7 e no 

máximo 10 páginas, justificado e com páginas não numeradas, podendo a juízo 

do Avaliador ser aceito artigo com mais de 10 páginas. 

4.6.2 Página deverá ser configurada em A4, com margens superior, inferior e 

direita, 1 cm; margens esquerda, 3 cm; 

4.6.3 Texto: Justificado, Fonte Times New Roman, corpo 10 e espaço 
entrelinhas 1,5, recuo inicial de parágrafo 1,5 cm; 
4.6.4 Título e subtítulo: caixa alta, negrito, recuado à esquerda, numerados na 
sequência, corpo 10; 
4.6.5 Autoria (máximo três autores): à direita, com nome completo; qualificação 
em nota de rodapé; 
4.6.6 Resumo e abstract: máximo 250 caracteres com espaço, contendo 
objetivo, metodologia e resultados; justificado, espaço simples, corpo 11; 
4.6.7 Palavras-chave/Keywords: no máximo 5 (cinco) e separadas por ponto; 
4.6.8 Os artigos deverão conter: introdução, desenvolvimento (distribuídos em 
itens e subitens), conclusão e referências;  
4.6.9 Citação direta com até três linhas: inserida no parágrafo, entre aspas; 
4.6.10 Citação direta com mais de três linhas: com recuo de 3 cm, parágrafo 
separado,corpo 9, espaço simples de entrelinhas; 
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4.6.11Citação de fonte por meio de nota de rodapé: corpo 9, digitadas dentro 
das margens, recuadas à esquerda e com espaço simples de entrelinhas; 
4.6.12 Referências: obrigatória ao final do texto, em ordem alfabética, corpo 10, 
Fonte Times New Roman, espaço simples entrelinhas; 
4.6.13 Preferência ao uso da terceira pessoa do singular; Estilo utilizado nas 
palavras estrangeiras: itálico; Estilo utilizado para destacar palavras do próprio 
texto: negrito.  

 
 

5. DA AVALIAÇÃO 
 

5.1 Todos os artigos submetidos serão avaliados em duas etapas.  
 
Etapa I – Revisores avaliarão se os artigos obedecem às exigências deste 
Edital. Em caso de não observância, o artigo será desqualificado.  
Etapa II – Os artigos aprovados pelos revisores serão encaminhados para a 
Comissão Avaliadora, que julgará o mérito do trabalho. A nota (NT) será 
atribuída de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), de acordo com os seguintes itens:  
 a) Título, resumo e palavras chave são pertinentes?  
 b) A versão em inglês do título, do resumo e das palavras-chave é 
adequada?  
 c) O tema é atual, original e relevante?  
 d) Os objetivos são claros e pertinentes?  
 e) A metodologia utilizada é adequada e de qualidade?  
 f) O artigo apresenta consistência conceitual e teórica?  
 g) A abordagem do artigo é clara e profunda?  
 h) A bibliografia utilizada é coerente, atual e pertinente?  

 i) As conclusões são claras e coerentes e apresentam resposta ao 
problema da pesquisa?  
 j) O artigo é bem redigido e o texto é bem organizado (ortografia, 
gramática, clareza, objetividade, estrutura formal, citações de acordo com as 
regras da ABNT)?  

 
6. DA APRESENTAÇÃO NO GRUPO DE TRABALHO 
 

6.1 Cada grupo de trabalho terá de dois a três coordenadores, a critério da 
Comissão Organizadora, os quais serão responsáveis pela ordem de 
apresentação e moderação das discussões.  
6.2 Cada participante terá 10 (dez) minutos para apresentação do tema. Após 
esse tempo, serão concedidos mais 05 (cinco) minutos para orientações dos 
Coordenadores do GT e demais observações e comentários de outros 
participantes do GT.  
6.3 Não será admitida a utilização de equipamentos multimídias (data show, 
microcomputadores etc.) nas apresentações. 
6.4 A apresentação oral do trabalho pelo autor é requisito para concessão do 
certificado de participação no evento e a publicação do trabalho nos Anais. 

 



6 

 

 
7. DA PUBLICAÇÃO NOS ANAIS DO EVENTO  
 
7.1 Somente artigos apresentados oralmente no evento serão publicados nos 
Anais do XX Simpósio Jurídico da Faculdade Maringá  cuja sistematização é de 
responsabilidade da Comissão Organizadora.  
7.2 Os Anais do evento serão publicados em formato eletrônico.  
7.3 Não será permitida a revisão, alteração ou substituição dos artigos pelo 
autor após a submissão, para fins de publicação nos anais.  
7.4 O conteúdo dos trabalhos publicados será de inteira responsabilidade dos 
autores, que deverão estritamente observar as normas vigentes de direitos de 
autor e de ética da pesquisa científica, mantendo integralmente indene os 
membros da Comissão Organizadora e as Universidades envolvidas em caso 
de qualquer ação de violação de direitos de autor, plágio e/ou ações 
indenizatórias eventualmente interpostas por terceiros.  
7. 5 A publicação do artigo está condicionada obrigatoriamente à apresentação 
do mesmo, no respectivo GT, por, pelo menos, um dos autores. 

 
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
8.1 A comissão de editoração dos Anais do evento poderá realizar alterações 
formais e tradução de partes do texto para publicação final. 
8.2 Ao enviar o Trabalho Científico, o autor cujo texto for selecionado renuncia 
a seus direitos autorais patrimoniais, especificamente no que se refere à 
publicação em meio impresso ou divulgação do seu conteúdo pela internet; 
8.3 O(s) autor(es) que submeter (em) o mesmo trabalho (com o mesmo título e 
conteúdo) a mais de uma modalidade terão ambos os trabalhos excluídos da 
possibilidade de análise pelos avaliadores; 
8.4 Para a apresentação oral dos trabalhos, será permitida somente a 
apresentação pelo(s) autor(es), não serão aceitas apresentações orais por 
terceiros. Em caso de coautoria, far-se-á suficiente a presença de pelo menos 
um dos autores na exposição oral; 
8.5 A duração das exposições dos trabalhos aprovados para apresentação na 
modalidade de artigo é de 10 min., podendo haver debate na sequência das 
apresentações. 
8.6  Após a submissão do artigo, não será admitida a substituição, correção, 
alteração do conteúdo ou de qualquer natureza. 
8.7 Terão direito ao certificado de participação no evento todos os participantes 
e ouvintes devidamente inscritos, que obtiverem a frequência mínima de 75%. 

 

 
Maringá, 13 de agosto de 2018. 

 
 
 
 

Comissão Científica do XX Simpósio Jurídico 



XX SIMPÓSIO JURÍDICO
Direito e Filosoa: um diálogo urgente

 23 a 25 de outubro

Local: Galles Centro de Eventos - Av. Carlos Rossi, 1873

PROGRAMAÇÃO

19H30 - Abertura
20h30 - Tema: Prova Penal Dependente da Memória: um 
                         Panorama Brasileiro
              Gustavo Noronha Ávila - UEM

8h00 -  Tema: A profanação do Estado de Direito como 
                        Direito a ser Pessoa
              Alessandro Zenni - Faculdade Maringá

9h00 - Tema: O Conceito de Representação na Teoria 
                      do Direito
            Alan Ibn Chahrur - UNESP

19h30 - Tema: Interfaces Entre Direito e Democracia
             Elve Miguel Cenci - UEL

21h00 - Tema: Democracia e Exceção
             Roberto Bueno - UNB e UFU

8h00 - Grupos de trabalhos (GT) 
            (local: Fac. Maringá)
19h30 - Grupos de trabalhos (GT)
           (local: Fac. Maringá)

23/10/18 

24/10/18 (manhã e noite)

25/10/18

Investimento
Até 17/09 - R$ 70,00

Até 10/10 - R$ 75,00

Após 11/10 - R$ 80,00



XX SIMPÓSIO JURÍDICO
Direito e Filosoa: um diálogo urgente

 23 a 25 de outubro

Local: Galles Centro de Eventos 
Av. Carlos Rossi, 1873 - Pq. Industrial - Maringá-PR

PROGRAMAÇÃO

19H30 - Abertura
20h30 - Tema: Prova Penal Dependente da Memória: um 
                         Panorama Brasileiro
              Gustavo Noronha Ávila - UEM

8h00 -  Tema: A profanação do Estado de Direito como 
                        Direito a ser Pessoa
              Alessandro Zenni - Faculdade Maringá

9h00 - Tema: O Conceito de Representação na Teoria 
                      do Direito
            Alan Ibn Chahrur - UNESP

19h30 - Tema: Interfaces Entre Direito e Democracia
             Elve Miguel Cenci - UEL

21h00 - Tema: Democracia e Exceção
             Roberto Bueno - UNB e UFU

8h00 - Grupos de trabalhos (GT) 
            (local: Fac. Maringá)
19h30 - Grupos de trabalhos (GT)
           (local: Fac. Maringá)

23/10/18 

24/10/18 (manhã e noite)

25/10/18

Investimento
Até 14/09 - R$ 70,00

Até 10/10 - R$ 75,00

Após 11/10 - R$ 80,00


