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IV CONGRESSO DE DIREITO: “Desafios do Século XXI”  

Unidade Nossa Senhora do Carmo Recife (PE) 

10 e 11 de novembro de 2017 

 

EDITAL DOS GRUPOS DE TRABALHOS ACADÊMICOS 

Call for pappers 

 

  A COMISSÃO CIENTÍFICA DO IV CONGRESSO DE DIREITO promovido pela 
Faculdade Integrada de Pernambuco no Centro de Excelência Jurídica situado na Unidade Nossa 
Senhora do Carmo, Recife (PE), entre os dias 10 e 11 de novembro de 2017, faz saber o seguinte: 

Art. 10 – Encontra-se aberto o período para submissão de trabalhos acadêmicos para o IV 
Congresso de Direito, o qual se encerra às 23h59min do dia 08 de novembro de 2017. 

Parágrafo Único - Os interessados deverão submeter o trabalho através do envio 
eletrônico para o e-mail [joao.claudio@facipe.edu.br]. 

Art. 20 – É de inteira responsabilidade do autor o envio correto e dentro do prazo, em 
estrita obediência às regras contidas no presente edital. 

Parágrafo Único – A Comissão Científica do evento não se responsabiliza por eventuais 
problemas técnicos que causem o não recebimento do trabalho. 

Art. 30 – O trabalho deve ser enviado no formato de resumo expandido, observando-se o 
seguinte: 

I –  A regra norteadora do resumo expandido é a Norma Técnica expedida pela 
Associação Brasileira de Regras Técnicas (NBR ABNT 6028) disponível na rede mundial de 
computadores. 

II -  Quanto à extensão, o resumo deve possuir entre 2000 (duas mil) e 4000 (quatro 
mil) expressões, não se aplicando a Cláusula 3.3.5 da NBR ABNT 6028. 

III -  O texto deve ser salvo no formato PDF (Portable Document Format) para envio. 

Art. 40 – No e-mail que enviar o trabalho, o(s) autor(es) deverão indicar o Grupo de 
Trabalho que examinará o trabalho, sob pena de não ser aceito. 

Art. 50 – Nos dias e horários de funcionamento dos Grupos de Trabalhos o(s) autor(es) 
deverão se fazer presente no locais designados pela Comissão Científica do IV Congresso de 
Direito a fim de realizar a apresentação pública do trabalho. 

Parágrafo Único – O trabalho será apresentado em até 15 (quinze) minutos para uma mesa 
composta por professores de notório saber na área para debates, arguições e análise pública do 
trabalho. 

Art. 60 –  Poderá, a critério da mesa de cada GT, ser utilizado recurso (data show) 
disponível no ambiente de apresentação dos trabalhos, a critério da Coordenação da cada GT. 
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Art. 70 –  Os Grupos de Trabalhos são abertos ao público em geral, promovendo-se a 
participações dos ouvintes após as apresentações. 

Art. 80 –  O Coordenador de cada GT deverá repassar ata de presença para fins de 
certificação como atividade extracurricular para os inscritos no Congresso (04 horas). 

§10 – Aqueles que submeterem trabalho farão jus, além da carga horária de participação, 
a certificação específica, inclusive fazendo alusão quanto a eventual aprovação do trabalho. 

§20 – A certificação da apresentação e aprovação do trabalho será concedida após o 
depósito final do trabalho, na forma do art. 11. 

Art. 90 –  A direção das atividades durante as apresentações dos trabalhos, inclusive para 
sanar eventuais omissões do presente edital, estará a cargo do Coordenador de cada GT. 

Art. 10 –  Os Grupos de Trabalhos e as temáticas debatidas são as seguintes: 

 
I. Direitos Humanos, minorias e gênero.  

Coordenação:  Prof.ª Msc Maria Carmen Chaves.  
Debatedores. Profª Msc Patrícia Furtado e Profº Dr Glauber Salomão.  
Sexta-feira (10/11), às 15h 
(Grupo de Pesquisa Institucional em Direitos Humanos, Minorias e Gênero) 
 

II. Desconstrução do discurso constitucional e a análise de figuras de linguagem 
Coordenação: Profº Drº João Cláudio Carvalho.  
Debatedores. Profº Msc Geraldo Alencar e Profº Msc Ariston Flávio.  
Sábado (11/11), às 9h30 
(Grupo de Pesquisa Institucional em Construção Crítica das Ideias 
Constitucionais). 

 
III. Direito Administrativo do Século XVI.  

Coordenação Profº George Gatis.  
Debatedores: Profº Msc Danilo Melo e Profº  Ricardo Kalil Lage 
Sábado (11/11), às 9h30. 

 
IV. Desafios das Ciências Criminais na atualidade.  

Coordenação: Profº Josemar Andrade.  
Debatedores Profª Msc Martha Guaraná e Profª Msc Tatiana da Hora.  
Sábado (11/11), às 9h30 

 
V. Constitucionalização das relações privadas: direito do consumidor 

Coordenação: Profª Msc Andreia Nóbrega.  
Debatedores: ProfªMsc Andrea Borba e Profº Eriberto Cordeiro.  
Sexta-feira (10/11), às 15h 

Art. 11 – Os trabalhos acadêmicos apresentados e aprovados deverão ser transformados 
em artigo científico com auxílio de professor titulado, e submetidos ao Caderno de Graduação da 
área de Ciências Humanas e Sociais até o dia 30 de novembro de 2017. 

Parágrafo Único – A submissão no Caderno de Graduação é realizada através do 
endereço:  [https://periodicos.set.edu.br/index.php/facipehumanas] 
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Art. 12 – A submissão ao Caderno de Graduação não garante a publicação, uma vez que 
competirá aos editores do caderno a decisão quanto a publicação, consoante as regras 
estabelecidas no endereço eletrônico mencionado. 

Art. 13 – As ideias contidas nos trabalhos são de inteira responsabilidade do(s) autor(es), 
que isenta(m) a Faculdade Integrada de Pernambuco e a Sociedade Educacional Tiradentes de 
todo conteúdo. 

Art. 14 – A desobediência a qualquer uma das regras estabelecidas neste edital ou que 
ofendam, direta ou indiretamente, as normas éticas e morais da Instituição, ou que firam direitos 
autorais de terceiro, culminará com a desclassificação do trabalho e exclusão do participante sem 
prejuízo das providências administrativas, cíveis e criminais cabíveis. 

Art. 15 – Qualquer omissão apurada na aplicação ou na interpretação do presente edital 
será resolvida pela Comissão Científica do IV Congresso de Direito, na forma estabelecida no 
Regimento Interno da Faculdade Integrada de Pernambuco. 

Publique-se. 

Recife, 26 de outubro de 2017. 

 

Comissão Científica do IV Congresso em Direito da Faculdade Integrada de 
Pernambuco. 

 

 


