I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO PÚBLICO DOS DIREITOS
HUMANOS E POLÍTICAS DE IGUALDADE
CONVOCATÓRIA PARA ENVIO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS
1 DISPOSIÇÕES INICIAIS
1.1 Esta convocatória pública destina-se à divulgação de prazos e normas para a submissão
de artigos ao I Congresso Internacional de Direito Público dos Direitos Humanos e
Políticas de Igualdade, em 3,4, 5 de setembro de 2018.
1.2 Serão recebidos artigos em Língua Portuguesa e em Língua Espanhola, os quais devem
atender aos prazos e normas previstas nesta convocatória.
1.3 A publicação de artigos nos Anais eletrônicos do Congresso não implica em
remuneração aos autores.
1.4 O conteúdo dos artigos e respectiva autoria(s) serão de responsabilidade exclusiva de
seus/suas autores/as, não refletindo, necessariamente, a opinião dos/as organizadores do
Congresso.
2 NORMAS E PRAZOS PARA ENVIO DOS ARTIGOS
2.1 O envio do artigo completo deverá ser realizado exclusivamente por email:
congressoddhhigualdade@gmail.com. Recomenda-se que conste no assunto do email um
dos Gt's escolhido: GT 1 Gênero, Diversidade Sexual e Direitos Reprodutivos ; GT 2
Direitos sociais, moradia e questões urbanas e ambientais; GT 3 Diversidade Religiosa e
Questões Étnico-Raciais; GT 4 Direito Penal, Justiça e Segurança Pública; GT 5 Direito do
Trabalho e Seguridade Social; GT 6 Juventude e Questões Geracionais.
2.2 As submissões deverão utilizar as especificações do ítem 2.10.
2.3 Os/as autores/as deverão enviar duas versões em word, sendo que em uma delas a
autoria estará identificada e na outra não deverão constar dados dos /as autores/as.
2.4 Os artigos deverão ser inéditos e seguir todas as especificações formais descritas item
2.10.
2.5 O prazo de submissão do resumo para aprovação do artigo é de 27 de março de 2018 a
15 de junho de 2018. A notificação de aceite será realizada até 30 de junho de 2018.
2.6 A partir da dada do aceite, os/as aprovados/as terão até dia 5 de julho de 2018 para
fazerem suas inscrições definitivas. Os artigos cujas inscrições não se realizem nos prazos
estipulados serão desvinculdos do congresso e serão desconsiderados o s ceites de
comunicação de trabalho.
2.7 O artigo (texto integral da comunicação) deve ser enviado até 10 de agostode 2018,
para o correio eletrônico: congressoddhhigualdade@gmail.com. O descumprimento do
prazo implica em desvínculo da publicação.

2.8 Cada autor/a ou coautor/a poderá submeter até dois trabalhos, desde que dirigidos a
GTs distintos e realizados em datas distintas.
2. 9 Cada trabalho poderá ser escrito por um/a autor/a e, no máximo, 2 coautores/as.
Autor/a com, no mínimo, o título de graduação e coautor/a(es/as), no mínimo,
estudante(s) de graduação participante(s) de algum grupo de pesquisa e/ou extensão, ou
integrante do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica.
2.10 Normas para organização do texto do artigo:


A letra Arial, 12; 0 espaço 1,5; o estilo normal; o alinhamento justificado.



O título do artigo deverá vir em letra Arial 14, em negrito, todo em letra maiúscula,
margem centralizada.



Duas linhas abaixo do título, colocar o(s) nome(s) completo(s) do/a autor/a e
coautor/a (es/as), em letra maiúscula, alinhamento margem direita, e, na linha
abaixo (espaço simples e também alinhamento margem direita) a Instituição
(também todo em letra maiúscula e abreviação) .



Será obrigatório um resumo (em língua portuguesa ou em língua espanhola), que
deverá ser colocado duas linhas após o nome da instituição a que pertencem. O
resumo deverá ser seguido da palavra RESUMO e seguido também de dois pontos .
O resumo (e a palavra RESUMO) deverá vir em espaço simples, Arial, 10,
alinhamento justificado. O resumo deverá ter, no mínimo, 500 e, no máximo, 1500
palavras.



O corpo do texto deverá vir duas linhas abaixo do resumo e deverá ser redigido em
língua portuguesa ou em língua espanhola.



Citações textuais com mais de 4 linhas deverão ser destacadas com recuo de
margem esquerda (4cm), espaço simples e letra Arial, 10. Número máximo de
páginas, incluindo referências bibliográficas: 12 páginas e 8 páginas no mínimo.



Exemplo de citação fontes bibliográficas, entre parênteses, no próprio texto, deverá
seguir o sistema “autor, ano e página”. Exemplo: (Martínez, 2007, p. 40).



As referências no final do texto, deverão obedecer às normas da ABNT - NBR
6023.



Exemplo de citação de livro: FREYRE, Gilberto. Casa grande & senzala: formação da
família brasileira sob regime de economia patriarcal. Rio de Janeiro: J. Olympio,
1943.



Exemplo de re Capítulo de livro: SILVEIRA, L.; ALMEIDA, R. R.; MACEDO, J.
Como ler textos de ficção. In: MADUREIRA, L. (Org.). Percursos da literatura
brasileira. São Paulo: Cortez, 2017. p. 63-76.



Artigo publicado em revista: CARVALHAL, T. F. Literatura comparada: a estratégia
interdisciplinar. Revista Brasileira de Literatura Comparada, Rio de Janeiro, v. 1, p.
9-21, 1991.

3 LISTA DE Gts, EMENTAS E PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS
APRESENTAÇÕES:
Dia 04/09/2018 - Manhã: 9:30 – 12:30 e Tarde: 14:00 – 18:00 .11.2017
Dia 05/09/2018 - Manhã: 9:30 – 12:30
GT 1 Gênero,Violência,Diversidade Sexual e Direitos Reprodutivos
Ementa
Estudos e pesquisas atuais nas áreas das ciências sociais, jurídicas E AFINS que tratem
das questões de gênero, dos novos contextos de cidadania sexual e afetiva, Estado laico,
famílias, diversidades sexuais e políticas de superação das desigualdades de gênero e das
violências decorrentes de ditas desigualdades. Aborto, gravidez na adolescência,
tecnologias reprodutivas.
GT 2 Direitos sociais, moradia e questões urbanas e ambientais
Ementa: Tratar-se-à de produção de conhecimento em torno da cidade, do meio
ambiente sustentável, da moradia, de acessibilidade, do patrimônio material e imaterial
urbano como direito social. Direitos sociais, moradia e questões ambientais como direito
público dos direitos humanos.
GT 3 Diversidade Cultural, Religiosa e Questões Étnico-Raciais
Ementa: Foca-se em estudos e pesquisas que tratem da importância e da valorização das
diversidades cultural, religiosa e étnico-racial. Produções sobre monoculturalismo,
racismo e intolerância religiosa. Estudos sobre questões indígenas e cultura cigana.

GT 4 Direito Penal, Justiça e Segurança Pública
Ementa: O Grupo de Trabalho trará para debate estudos e pesquisas sobre direito penal,
justiça e segurança pública. Ênfase em produção do conhecimento sobre prevenção ao
delito na segurança pública, modelos de policiamento, educação policial, justiça criminal e
encarceramento.

GT 5 Direito do Trabalho e Seguridade Social
Ementa: Justiça do trabalho e organização sindical. Previdência social e desafios
contemporâneos . O direito do Trabalho e a seguridade social na perspectiva dos direitos
humanos. Legislação e contrato trabalhista.
GT 6 Juventude e Questões Geracionais
Ementa: Questões geracionais e desafios contemporâneos nos diversos âmbitos dos
direitos públicos dos direitos humanos. Políticas Públicas voltadas à infância, juventude e
envelhecimento do ponto de vista de proteção nacional e internacional.

