IV CONGRESSO INTERNACIONAL UNIFIEO
O MÉTODO DO CASO E DIREITOS FUNDAMENTAIS:
PROTEÇÃO
DAS
MINORIAS
E
GRUPOS
VULNERÁVEIS NA AMÉRICA LATINA
Dias 12 e 13 de abril de 2018

-

O IV CON
12 e 13 de
abril de 2018, em Osasco, no Campus Vila Yara do UNIFIEO, organizado pelo
Mestrado em Direito do UNIFIEO, com o apoio das instituições conveniadas à Rede
de Direitos Humanos.

2. DO ARTIGO
2

.

2.2. Os artigos somente serão indicados para publicação nos anais do Congresso
depois de sua aceitação e apresentação nos Grupos de Trabalho correspondentes.
–
, nos seguintes requisitos:
2.2.1 Resumo, título e palavras chaves bilíngue (português, inglês, francês, italiano
ou espanhol), folha A4, posição vertical.

1,5 cm; margem - superior
e esquerda: 3 cm, inferior e direita: 2 cm.
(N
.

explicativas (NBR 6022/2003).

.

.
1,5 cm; margem - superior e
esquerda: 3 cm, inferior e direita: 2 cm.

3 DO RESUMO EXPANDIDO
Serão avaliados por pareceristas apenas os resumos expandidos dos
artigos, que devem conter no mínimo três e no máximo seis laudas.
icado; sem separaç
1,5 cm; margem - superior e
esquerda: 3 cm, inferior e direita: 2 cm.

4. DOS AUTORES
02 (dois) autores.

.

.

ordem dos nomes.

5.1 Os RESUMOS EXPANDIDOS serão r
20 horas.
, com
preenchimento completo do cadastro individual no site do UNIFIEO –
www.unifieo.br,
ou na Secretaria do Mestrado, mediante o email
edlaine@unifieo.br.

:
Grupo de Trabalho e da Linha de Pesquisa escolhida

: identificação do

;
5.6. - Informe dos Autores:

.
5.6.2 Caso o artigo possua 02 (dois) autores, proceda conforme abaixo:
1.
2.

a) Indicar o nome do segundo autor na inscrição;
b) Confirmar se o segundo autor foi devidamente informado.

5.6.3 Indicar a qualificação dos autores informando dados adicionais, tais como
titulaç
:
1.

;
2.
3.

;
c) Proceder da mesma forma com o segundo autor, se houver.

5.7 - Envio do arquivo em formato PDF.

:
a) Nome dos autores –
;
;
d) Resumo;
e) Palavras-chave;
.

.

aos Grupos de Pesquisa abaixo indicados.
5.9 Todo

.

6.1 Todos os resumos expandidos submetidos serão avaliados por professores.
double blind peer review, que
possibilita a an
,
.
6.3 A lista dos resumos expandido
notificados via e-mail para apresentar o artigo perante o Grupo de Trabalho respectivo
na data em que este se realizar.
6
.
6.4 Todos os resumos selecionados poderão ser apresentados por um ou pelos dois
autores na data pré-fixada. em cada grupo de trabalho.

:
?
6.5.2 O artigo foi encaminhado ao grupo de trabalho correto?
6.5.3 O resumo e as palavras-chave indicam os objetivos do artigo e a metodologia da
pesquisa?
6.5.4 O resumo apresenta o problema, temas centrais, objetivos, just
?

pesquisa?

objetivos da pesquisa?
6.5.7 A metodologia uti
enfrentada pela pesquisa?

-

?
?

6.5.10 O texto possui a forma exigida pelas regras da ABNT?
,
em qualquer etapa do evento.

(GT)
spectivos GTs.
6.2 A inscrição no evento é obrigatória para permitir a apresentação de artigo

-lo.

.

.

o durante todo o funcionamento
do Grupo de Trabalho.

, cabendo aos Coordenadores de GT definirem o formato.

8. DOS CERTIFICADOS
7.1. Se não fornecidos na apresentação os certificados poderão ser
encaminhados aos autores em até 30 dias após a realização do evento

8
terão certificado se presentes a mais de 50% das atividades do evento.

.

sistema UNIFIEO.
.

.
9;9 – Os valores para inscrição:
Participante com apresentação de artigo = R$ 80,00
Ouvinte – R$ 40,00
Estudante – R$ 20,00
Docentes participantes da programação – sem custo.
Docentes e alunos do UNIFIEO – sem custo

,
incl
.

po
.
.
Osasco, 01 de março de 2018.
Profa. Dra. Anna Candida da Cunha Ferraz – Coordenadora do Mestrado em Direito
UNIFIEO
Prof. Dr. Fernando Pavan Baptista – Pró-Reitor de Extensão e Cultura do UNIFIEO

ANEXO I - Cronograma
CRONOGRAMA IV CONGRESSO INTERNACIONAL - Mestrado em Direito
UNIFIEO

.
.
–

s aprovados.

ANEXO II - Grupos de Trabalho
13 DE ABRIL DE 2018 - 16h00 às 18h00 – GRUPOS DE TRABALHOS
GT1 - O Método do Caso e a Hermenêutica Jurídica Interpretação, Integração e
Aplicação dos Direitos das Minorias e de Grupos Vulneráveis.
GT2 - Proteção às Crianças e Adolescentes Vulneráveis na América Latina.
GT3- Vulnerabilidade das Mulheres na América Latina.
GT4 - Controle de Convencionalidade e Proteção dos Direitos das Minorias e de
Grupos Vulneráveis na América Latina.
GT5 - Diálogo entre Cortes: Decisões sobre Direitos das Minorias e de Grupos
Vulneráveis na América Latina.
GT6 – O Bloco de Constitucionalidade e a proteção das minorias e grupos
vulneráveis na América Latina
GT7 - Políticas Públicas e a proteção das minorias e grupos vulneráveis.

