EDITAL Nº 002/2021

EDITAL PARA SUBMISSÃO DE ARTIGO PARA O 1º SEMINÁRIO DE
PESQUISA E EXTENSÃO
A Faculdade de Direito de Vitória – FDV e a Universidade do Oeste de Santa
Catarina – UNOESC, no uso de suas atribuições, tornam pública a abertura de
inscrições e estabelecem normas relativas à participação e submissão de artigo
no 1º SEMINÁRIO DE PESQUISA DE PESQUISA E EXTENSÃO – FDV E
UNOESC a ser realizado no período de 01 a 03 de dezembro de 2021, na
modalidade virtual.

As inscrições poderão ser feitas através do link do Google Forms
(https://forms.gle/pw7AzLHqRKrAFkq57)

1. OBJETIVOS:

1.1 Divulgar as atividades de pesquisas de discentes, docentes e pesquisadores
de Graduação e de Pós-Graduação das duas Instituições.

1.2 Promover a integração entre ensino, pesquisa e extensão, entre o corpo
discente e docente, no âmbito da Graduação e da Pós-Graduação.

1.3 Incentivar o intercâmbio com pesquisadores das duas Instituições de Ensino
Superior.

2. PÚBLICO-ALVO:

2.1 Discentes de Graduação e Pós-Graduação, docentes e pesquisadores das
duas Instituições de Ensino Superior.

3. COORDENAÇÃO GERAL:

Elda Coelho de Azevedo Bussinguer (FDV)
Robison Tramontina (UNOESC)

4. ORGANIZAÇÃO:
Elda Coelho de Azevedo Bussinguer (FDV)
Robison Tramontina (UNOESC)
Carlos Fernando Poltronieri Prata (FDV)
Guilherme Luis Guerini (UNOESC)
Irenice Tressoldi (UNOESC)
Lívia Brioschi (FDV)
Maristela Lugon Arantes (FDV)
Michel Ferrari Borges dos Santos (UNOESC)
Natálie Vailatti (UNOESC)
Sirval Martins dos Santos Júnior (FDV)

5. DA SUBMISSÃO DO RESUMO EXPANDIDO:

5.1 Os resumos poderão ter até 03 (três) autores(as).

5.2 Somente serão aceitos resumos que obedeçam às normas de formatação do
item 6.

5.3 Poderão submeter resumos os estudantes de Graduação, Especialização,
Mestrado e Doutorado, bem como os Graduados, Especialistas, Mestres e
Doutores.
Parágrafo único. A presença do(a) professor(a) orientador(a) é obrigatória na
submissão de resumos de Estudantes da Graduação, sendo que este(a) deverá
ter no mínimo o título de Mestre(a).

5.4 Cada participante poderá enviar até dois resumos expandidos, desde que
para grupos de trabalho distintos.
Parágrafo único. A limitação em questão não se aplica aos autores que

constarem como professores orientadores.

5.5 Todos os autores, inlcusive os(as) professores(as) orientadores(as), deverão
obrigatoriamente estar presentes durante a apresentação do trabalho no Grupo
de Trabalho (GT).

5.6 A submissão dos resumos expandidos será realizada no período de 28 de
outubro

até

16

de

novembro,

através

do

Google

Forms

(https://forms.gle/pw7AzLHqRKrAFkq57).

5.7. Após o envio do resumo expandido não haverá mais a possibilidade de
alterações, tanto dos dados pessoais quanto dos conteúdos anexados.

5.8. O participante, ao efetivar sua inscrição, concorda com todas as regras do
evento explicitadas neste Edital, sendo responsável pelo conteúdo apresentado.

5.9 A divulgação do resultado será no dia 22 de novembro no site da FDV e no
site da UNOESC.

5.10 Não haverá recurso sobre de decisão final da banca avaliadora de cada GT.

6. DA FORMATAÇÃO E ENVIO DO RESUMO EXPANDIDO:

6.1 O resumo expandido deverá ser inédito.

6.2 O resumo expandido deverá seguir a seguinte formatação:
- “Arial”; corpo 12, alinhamento justificado, espaçamento 1,5.
- Título do artigo em português e inglês;
- O resumo expandido em português e em inglês;
- Inclusão de 03 (três) palavras-chave em português.

6.3 Os resumos expandidos deverão conter entre 400 (quatrocentas) a 500
(quinhentas) palavras, expondo o problema, os objetivos, a metodologia, os
resultados esperados e as contribuições da pesquisa;

6.4 Os trabalhos deverão ser enviados em dois arquivos diferentes: um arquivo
contendo a qualificação do(s) autor(es) e outro com o resumo expandido sem
identificação.
6.4.1 No arquivo que contém a qualificação dos autores, se um dos autores for
estudante de Graduação, deverá, obrigatoriamente, constar o período.
6.4.2 As referências do resumo expandido deverão utilizar o sistema autor-data.
6.4.3 As citações e referências deverão obedecer às regras da ABNT. O
desrespeito a estas normas acarretará a imediata desclassificação do trabalho
submetido.

6.5 Os dois arquivos deverão ser enviados no formato PDF.

7. DA APRESENTAÇÃO ORAL DO RESUMO EXPANDIDO NO GRUPO DE
TRABALHO

7.1 O Seminário de Pesquisa e os grupos de trabalho ocorrerão via Microsoft
Teams.

7.2. Os resumos aprovados deverão ser apresentados nos grupos de trabalhos
específicos para os quais foram selecionados.
Parágrafo único. A Comissão Científica poderá, por critério de afinidade
temática, transferir o resumo para outro GT.

7.3. Cada grupo de trabalho terá no mínimo um coordenador que será
responsável pela ordem de apresentação e moderação das discussões.
Eventuais questões sobre a apresentação deverão ser comunicadas ao
coordenador no início dos trabalhos, o qual deliberará sobre os pedidos dos
participantes.

7.4. Cada participante terá no máximo 10 (dez) minutos para apresentação do
tema. Após, serão disponibilizados mais 05 (cinco) minutos para as orientações
dos Coordenadores do GT e demais colocações dos outros participantes do GT.

7.5. Não será admitida a utilização de programas multimídias nas apresentações
(Ex.: Power Point).

7.6. No caso de trabalhos escritos por 02 (dois) ou 03 (três) autores, está
autorizado a qualquer dos componentes apresentá-lo, desde que todos estejam
devidamente inscritos.

7.7 Todos os autores deverão ter realizado a inscrição no evento.
Parágrafo único. O autor do trabalho que não efetivar sua inscrição no evento ou
não comparecer virtualmente ao grupo de trabalho, terá seu nome excluído da
publicação dos Anais, mantendo-se apenas os demais autores.

8. DA PUBLICAÇÃO EM ANAIS

8.1 Os resumos expandidos serão publicados nos Anais do evento, divulgado
posteriormente no site oficial das instituições envolvidas.

8.2 Somente os resumos apresentados oralmente no grupo de trabalho serão
publicados nos Anais do evento.

8.3 Os Anais do evento serão disponibilizados apenas em formato eletrônico no
prazo máximo de 150 (cento e cinquenta) dias após o término do evento.

8.4 Não será permitida a revisão, alteração ou substituição dos resumos pelo
autor após a submissão, para fins de publicação nos Anais.

9. DA PUBLICAÇÃO EM OBRA COLETIVA

9.1 O(a)(a) autores(as) que apresentarem os resumos oralmente no grupo de
trabalho, além de terem o resumo publicado nos Anais do evento, poderão
participar da publicação da obra coletiva.

9.2 Para participação na obra coletiva, os autores deverão enviar o artigo
completo, oriundo do resumo expandido, até o dia 14 de fevereiro de 2022,
conforme as normas da ABNT, dentre as quais, ressalta-se:
- Páginas: 15 a 25 páginas
- Formato e tamanho da fonte: texto em Arial 12
- Modelo de referências: autor-data
- Título e resumo atualizados em português e em inglês

9.3 A Comissão Científica nomeará avaliadores para analisarem os artigos
enviados, que poderão ser aprovados, aprovados com restrições ou
reprovados.

9.4 Em caso de aprovação do artigo com restrições, os autores terão o prazo de
15 de fevereiro de 2022 até 27 de março de 2022 para fazerem as devidas
alterações.
9.4.1 Caso os autores enviarem os artigos sem as devidas alterações, estes não
serão publicados.

9.5 O artigo final, com as devidas alterações, deverá ser enviado até 8 de
março de 2022.

9.6 A obra coletiva será disponibilizada em formato eletrônico sem custo,
podendo ser publicada em versão física, ocasião em que os custos serão
suportados pelos autores.

10. DOS GRUPOS DE TRABALHO

GT 1. Os direitos fundamentais e as novas tecnologias na sociedade de
vigilância

GT 2. Invisibilidade social e os direitos fundamentais de grupos vulneráveis

GT 3. Os efeitos da pandemia de COVID-19 e a manutenção do Estado
Democrático de Direito

GT 4. Os direitos e os deveres fundamentais na democracia constitucional
brasileira

GT 5. Mercado, política, trabalho e direitos fundamentais

GT 6. Teoria dos direitos fundamentais e Justiça

GT 7. Epistemologias decolonias

11. CRONOGRAMA

Submissão dos resumos
Resultado dos resumos selecionados no site da FDV
Realização do evento
Prazo para os autores enviarem os artigos oriundos
dos resumos
Devolutiva dos artigos aos autores
Prazo para realização das devidas correções
Envio do artigo com as correções

28/10 a 16/11/2021
22/11/2021
01, 02 e 03/12/ 2021
Até 14/02/2022
Até 14/03/2022
15 a 27/03/2022
28/03/2022

Vitória, 28 de outubro de 2021,

Elda Coelho de Azevedo Bussinguer
Coordenadora do PPGD da FDV

Robison Tramontina
Coordenador do PPGD da UNOESC

