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EDTTAL
R. Nop3/20í6
A tJniversidade
de Fortaleza.
a Maison
du Brésite
de Lisboa
a Faculdade
de Direitoda Universidade
convocam os acadêmicos e profissionais
normasparaparticipar
interessados
e esÍabe/ecem
do ll Seminário lnternacional:Atores do
econômico,jurídico, político,
desenvolvimento
socialeculturaldo
Século
XXl.
e
A Reitorada Universidade
de Fortaleza,no uso das atribuiçõesestatutárias
que lhesão conferidas,
a Diretorada Maisondu BrésilemParise a Faculdade
regimentais
o
dosinteressados,
de Lisboatomampúblico,paraconhecimento
de Direitoda Universidade
calendárioe as condi@esde inscriçãoe seleçãoparao ll Semináriolnternacional:Atores
do desenvolvimento econômico,jurídico, político, social e cultural do Séc,uto)O0,
pela Vice-Reitoria
(VRPG),promovidopelo Programade
de Pós-Graduação
coordenado
(PPGD/UNIFOR)
e pelaFaculdade
de Direitoda
Pós-Graduação
em DireitoConstitucional
Universidade
de Lisboa.
1. OBJETO
1.1 O seminário,cujo tema é " A teoria de Martha Nussbaumsobre o crescimento
econômicoe o desenvolvimentohumano",tem por escopoprincipalrefletir,analisare
internacional
e nacionalno âmbito
debatersobreos desafiosque enfrentaa comunidade
no contextoda globalização
e da
diantedasordenssociaise econômicas,
dosfinspolíticos,
deveráser realizada
a partirda
necessidade
de formaçãodo capitalsocial.A investigação
coma participação
DireitoIntemacional
e DireitoEconômico
óticado DireitoConstitucional,
jurídicose sociais.
políticos,
dos meiosacadêmicos,
econômicos,
parafomentaros debatesnossimpósios
6 eixostemáticos,
Nesseaspectoforamescolhidos
'soberania,
constitucionalidade
e fronteiras;ST2 - Direitos
temáticos:ST1 - Estado:
do
e o escopodo Estadonação;ST3 - Direitointernacional
humanosinternacionais
intemacional,
e sustentabilidade;
doing
ST4 - Contratualismo
trabalho,desenvolvimento
econômico;
crescimentoe decrescimento
busrness,acessoao créditoe ao microcrédito,
e
terrorismoe conflitosarmados;5T6 - Políticasmigratórias
ST5 - Ação humanitária,
refúgios;
que lida com a
do encontrosão: envolvera comunidade
1.2 Os objetivosespecíficos
nosdebatesacercado
sociaise humanitárias
internacionalização
das relaçõeseconômicas,
entre
humanoem seusváriosmatizes;ampliaro intercâmbio
Direitoe do desenvolvimento
juristas, pesquisadores
e militantesbrasileiros,franceses,portuguesese de outras'
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queatuamnessaseara;alémde compararexperiências
sobreo
e reflexões
nacionalidades
e;onômicoe os direitossociais.
crescimentg
2. PÚBLrcOALVO
em Direito,Ciências
da pos-graduação
2.1. As inscriçõesestão abertasà comunidade
que militamno âmbitodo Direito
bem comoà todosos profissionais
Sociaise Economia,
e áreas correlatasàs temáticasenvolvidasna esferaeconômica,sociale
lnternacional
política.
3. CALENDARIO
até 30 de novembrode 20',6.
3.1.lnscriçõesdos Trabalhos:De 30 de setembro
3.2.Resultadoda Seleçãodos Trabalhos:atéo dia 8 de dezembrode 2016.
de 2016até 10 dejaneirode 2017.
3.3.fnscriçõesde Ouvintes:10 de dezembro
3.4.Apresentaçãodos Artigos Gientíficos:19 e 20 de janeirode 2017,das 15hàs 19h
(Paris)e 24 e 25 Faculdadede Direitoda Universidade
de Lisboa(de acordocom a
informadosno site:
dos SimpósiosTemáticos STs) e locais previamente
distribuição
hltp:ll{ww.unifor.brlllSeminárìolnternacianat Atores da desenvolvhento economico.
iuridico.político,sociale culturaldo SéculoXXI
3.5. Realização:19 e 20 de janeirode 2017,Maisondu Brésil-Paris,24 e 25 Faculdade
de Lisboa.
de Direitoda Universidade
e COND|çOESDE PARTIGIPAçÃO
4. TNSCRTçOES
poderãoparticipar
ouvintesou
conferencistas,
do eventona modalidade
4.1 Os interessados
no item5.3.
participantes
nosmoldesespecificados
como enviode artigoscientíficos
os autoresdeverão:encaminhar
de trabalho(s),
ou submissão
4.2 Pararealizara inscrição
ppsd(Aunifor.br
para
de
novembro.
até
a
data
de
30
artigo
inéditos,
comaté 02 (dois)coautores.
4.3 Serãoadmitidos
somentetrabalhos
pela autoriae conteúdodos artigos
são os únicosresponsáveis
4.4 Os participantes
com as regras do evento
inscrições,
concordam
submetidose, ao efetivaremsuas
publicação
do resumodos trabalhosnos anais
neste editale autorizama
explicitadas
eletrônicosdo evento ou. demais meios de divulgaçãoestipuladospela comissão
organizadora.
no evento,os trabalhosserão
4.4.1 Para fins de publicaçãoe de apresentação
A publicaçãointegraldo artigopor meio eletrônicoou
analisadospor dois avaliadores.
temático.
impresso
serádecididoporcadasimpósio
de cada
4.4.2 No caso constantedo item 4.5.1,o envioà comissãoorganizadora
integraldo texto,implicaráa
de publicação
simpósiotemático,do artigo,com a finalidade
cessão dos direitosautorais,a título gratuito,funcionandocomo prévia e expressa
de 1998.
exigidapelaLei9.610,19de fevereiro
autorização
de quetratao item4.5, nãohaverámaisa possibilidade
do trabalho,
4.5Apósa submissão
pessoais
quantodosconteúdos
anexados.
tantodosdados
de alterações,
se reservano direitode somente
4.6 A comissãocientífica
poresteEdital.
dentrodas regrasestipuladas

L*?
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a sua
aprovadosestá condicionada
4.7 A publicação
dos resumosdos artigoscientíficos
de
aceita
a
apresenta@o
apresentaçãq
ho SimpósioTemáticorespectivo.Não será
qualquer
presenp
a
de
é suficiente
trabalhospor terceirosque não os autores;entretanto,
respectivo.
Temático
no Simpósio
da exposição
delesno instante
4.8 Durante a realizaçãodo ll Seminário lnternacional: Atores do desenvolvimento
econômico,jurídico, político, social e cultural do Século)O0, os ouvintesdeverão
listas de presençanas
a critérioda organização,
assinar,física ou eletronicamente,
que serãodisponibilizadas
palestras,
temáticos,
e simpósios
mesasredondas,
conferências,
pelaorganização
da programação.
do eventono finalde cadamomento
do
no eventopoderáservistanossitesde divulgação
a serdesenvolvida
4.9A programação
evento,estandosujeitaa alterações.
a títulogratuito,
4.10 Os autorescederãoos direitosautoraisdos trabalhossubmetidos,
exigidapela Lei
a inscriçãono eventocomoa préviae expressaautorização
funcionando
9.610/1998.
DOSTRABALHOS
5. REQUISITOS
Temáticos
a seguirdiscriminados:
aosSimpósios
devemser submetidos
5.1Os trabalhos
e fronteiras;
constitucionalidade
ST1- Estado:soberania,
e o escopodo Estadonação;
ST2- Direitoshumanosinternacionais
e sustentabilidade;
desenvolvimento
do trabalho,
ST3- Direitointernacional
econômico; doing
e decrescimento
crescimento
internacional,
ST4 - Contratualismo
buslness,acessoao créditoe ao microcrédito
e conflitos
armados;
terrorismo
ST5- Açãohumanitária,
e refúgios;
5T6 - Poiíticasmigratórias
espanhol,
trabalhosescritosem um dos seguintesidiomas:português,
5.2 Serãoadmitidos
francês,italianoou inglês.
5.3 O texto de artigocientíficodeve ter de 10 (dez)a 20 (vinte)laudase observaras
regras:
seguintes
5.3.1Estruturado artigo:
(e na línguaoriginaldo artigo,paraos textosescritosem língua
Títuloem línguaportuguesa
e eriringlês.
estrangeira)
O
e em letrascaixa-baixa.
deveestarescritocomnegrito,centralizado
O títuloem português
em
títuloem inglêse/ouna línguaoriginaldo textodeveestarabaixodo títuloem português,
em letracaixa-baixa.
itálico,centralizado,
Resumoestendido,contendono mínimo300 e no máximo500 palavras,3 a 5 palavraschave em portuguêse inglês (e na língua originaldo artigo).O resumoem língua
assimcomoas palavrasdeve ser uma versãofiel do resumoem português,
estrangeira
chaveem línguaestrangeira.
de um trabalhocientífico,
do textodevese adequaràs exigências
A estruturação
e referências.
conclusões
desenvolvimento,
introdução,
à esquerda.
alinhadas
bibliográficas,
Referências
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Anexos(opcionais);
das citaçõesdiretasou/e indiretasdevemser feitasno própriotexto.Ex.:
As referências
(2007,p. 50)ou apósa citação.EX.:(PERLINGIERI,
2007,P.5O).
segundoPietloêerlingieri
Relaçãodas obras e fontes da pesquisacitadasno artigo conformea ABNT - NBR
6023t2002.
5.3.2Formatação:
formatoWord97 ou superior
Documento:
Espaços
entrelinhas- 1,5pt;
entretítuloe texto- Umalinha;
entrelinhasdasnotasde rodapé- 1.0;
entrelinhasda citaçãolonga- 1.0;
- 1.0;
entrelinhasde umamesmareferência
-1,0cm na réguado Word
iníciode parágrafo
citaçãolonga(maisde 3 linhas)- 4,0 cm de recuoem relaçãoà margemesquerda(3,0cm a
maisda margemdo parágrafo);
Fonte
Fonte:Timesnewroman;
Texto:12;
longa:10;
Citação
10;
Notade rodapéexplicativa:
Títulos:14 caixabaixa comnegrito;
Títulosdas partesdo artigo- 12 caixabaixanegrito;
12 Caixabaixaitálico;
Subtítufos:
12 eaixabaixanormal
Sub-subsubtítulos:
paratítulosdasobrasem negrito);
12 (destraque
Referências:
Margens:
3.0cm
esquerda:
direita:2,0 cm
3,0cm
superior:
2,0 cm
inferior:
OOSTRABALHOS
6. AVALTAçÃO
pelo sistemade
6.1 Os trabalhosserão analisadospor, no mínimo,dois avaliadores,
por
paFes
ou doubleblindview.
avaliação
sem que
os artigosaos avaliadores
do eventoencaminhará
6.1.1A organização
queos identifique.
consteos nomesdosautoresou qualqueroutroelemento
ao evento:
submetidos
de avaliação
dostrabalhos
6.2Sãocritérios
a) Atualidade,originalidadee relevânciado tema;
b) Adequaçãoe pertinênciatemáticaao SimpósioTemáticoindicado;
c)Articulaçãoe consistênciateóricae metodológicada interpretação;
d) Clareza,pertinênciae consecuçãodos objetivos;
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fundamento,
coerência
e alcance;
e) Conclusão:
do texto.
e da organização
f) Qualidadeda reda$o, das referências
porSimpósio
até 10 (dez)artigoscientÍficos
CientÍfica
do eventoselecionará
6.3A Comissão
aos
dos trabalhos,
dentreaquelesque melhorse adequarem
Temáticoparaapresentação
critériosdo item6.2.
6.4 Em virtudeda quantidadede trabalhosde excelênciaque por venturavierema
ultrapassaro limite numéricoestipuladono item 6.3, a ComissãoCientÍficapoderá
paraapresentação
à menor
trabalhoscom avaliaçãoidênticae correspondente
selecionar
Temático.
notade cadaSimpósio
6.5 Em atençãoao resultadode seleçãodos trabalhos,tendo por base o item 6.4, a
subdividirSimpósios
ComissãoOrganizadorado evento poderá discricionariamente
as exposições
daquelescujademandafor menorque
ou, igualmente,
condensar
Temáticos
a prevista.
6.6A|istadetraba|hosaprovadosserápub|icadanosítioe|etrônico:@
até o dia 10 de dezembrode 2016.
DOSTRABALHOS
7. APRESENTAçÃO
dosArtigos Científicos:
7.1Apresentação
ocorrerãonos dias 19 e 20 de janeirode
dos artigoscientíficos
L As apresentações
das'í5hàs 19h,em locais
2017(Paris)
e dos dias24e 25 de janeirode2Q17(Lisboa)
pela
divulgados
Comissão
Organizadora.
a serem
ll. A apresentação
de cadatrabalhoteráduraçãode 15 (dez)minutos.
ou ao
lll. Os debatessobreos trabalhospoderãoocorrerao finalde cadaapresentação
do Simpósio
términoda sequênciade exposi@es,a critérioda coordenadoria
paraessefim e do iníciodas
respeitado
Temático,
o horáriolimitedo espaçodestinado
palestras
e conferências
do evento.
no
a suaapresentação
aprovados
estácondicionada
7.2A publicação
dosartigoscientíficos
simpósio
temáticorespectivo.
de trabalhospor terceirosque não os autores;
7.3 Não será aceita a apresentação
no Simpósio
a presençade qualquerdelesno instanteda exposição
entretanto,
é suficiente
Temáticorespectivo.
paraa apresentação
dostrabalhos.
data-show
7.4 Serádisponibilizado
8. CERTIFICADOS
de exposiçãodo trabalhoserá entregueapenasao(s)auto(es)que se
8.1 O certificado
inscrito(s),
ao términoda sessãode
Temático
no qualestela(m)
no Simpósio
apresentar(em)
mediante
da listade presença.
assinatura
apresentação,
os ouvintescom presençaem, no
8.2 Somentereceberãocertificadode participação
do eventoem geral.
mínimo,75%(setentae cincoporcento)da programação
no ato
respectivo,
a serenviadoao e-mailinformado
farájus ao certificado
8.3O participante
do evento.
diasapósa realização
da inscriçãoaté 60 (sessenta)
de alteraçãono seu
seráfornecidoem formatopadrão,sem possibilidades
8.4 O certificado
\
propriedades.
e demais
layout,texto,conteúdo
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9.coMrssÃoqeruríncl oRGANtzADoRA
Profa.Dra. ley'a RouquayrolGuillemette,
ProfessoraUniversitária,
Doutoraem Direito,Pesquisadora
Diretorada Casado Brasilem Paris.
Profa.Dra.GinaVidalMarcílioPompeu,
(Mestradoe Doutorado)em Direito
Coordenadorado Programade Pós-Graduação
da Universidade
de Fortaleza.
Constitucional
Prof. Dr. FernandoAraújo,
de Direito
de Lisboa.Departamento
da Faculdade
Catedrático
de Direitoda Universidade
Privado.
CennS
í0. DASDTSPOSTçÕeS
10.1 Os casos omissosou não previstosno presenteEdital serão encaminhadosà
Comissão
Científica
Organizadora.
de setembro
de 2016.
Fortaleza.26
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Veras
Profa.FátimaMariaFemandes
de Fortaleza
Reitorada Universidade
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