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Os trabalhos científicos serão recebidos inicialmente na forma de resumo expandido, 

conforme normas abaixo. Os trabalhos aprovados com mérito devem ser submetidos 

posteriormente, no formato de artigo completo, para a publicação em volume 

especial. 

Os trabalhos deverão ter pertinência temática com algum dos seguintes eixos 

temáticos (os tópicos elencados em cada Grupo de Trabalho não excluem outros 

argumentos que se enquadrem nos específicos GTs): 

 

GT 1 – Bens comuns, proteção ambiental e direitos fundamentais em diálogo 

interdisciplinar e intersetorial 

Subsídios teóricos, experiências e boas práticas; políticas públicas; governança 

democrática; cooperação interinstitucional e o envolvimento dos diferentes 

setores da sociedade; 

 

GT 2 – Desenvolvimento, cidadania e sustentabilidade socioambiental 

Questionando os modelos de desenvolvimento; riscos ambientais; mudanças 

climáticas; natureza, agroecologia e sociedade de risco; biodiversidade e 

diversidade cultural; mulheres e ecologia: a luta pelo socioambientalismo; 

rupturas democráticas e retrocessos socioambientais 

 

GT 3 – Constitucionalismo contemporâneo, internacionalização e comparação 

constitucional 

A proteção multidimensional dos direitos e o diálogo entre o plano internacional 

e constitucional; a cooperação cultural e acadêmica para a proteção dos bens 

comuns; políticas constitucionais; natureza e povos nas constituições latino-

americanas; Soberania alimentar e direito à alimentação; governança global e 

bens comuns; internacionalização, cooperação cultural e acadêmica 

 

GT 4 – Direito da inovação, propriedade intelectual e proteção do patrimônio 

cultural imaterial 

Desenvolvimento tecnológico e propriedade intelectual na sociedade da 

informação; bens comuns e a proteção dos conhecimentos tradicionais; proteção 

do patrimônio cultural imaterial; a relação entre o Direito, os direitos e as 

inovações tecnológicas; as novas epistemologias, metodologias e tecnologias no 

Direito 
 

 



NORMAS PARA SUBMISSÃO DOS RESUMOS 

. 

I) Os resumos deverão indicar problema, objetivo(s), método, resultado(s) (ainda que 

parciais) da pesquisa e referências. 

. 

II) Os resumos submetidos deverão possuir entre 1.000 a 1.400 palavras (não 

considerando as referências), devendo os arquivos serem apresentados no formato 

.doc ou .docx. Papel: A4 (29,7 x 21 cm). Orientação do papel: retrato. Margens: 

superior 3 cm; inferior 2 cm; direita 2 cm; esquerda 3 cm. Editor de texto: Word 

Office 2003 ou posterior. 

Título: Fonte Times New Roman, tamanho 12, todo em maiúsculo e negrito. 

Espaçamento entre linhas: simples. Centralizado no topo da página. Quando houver 

subtítulo o mesmo deverá ser apresentado nas mesmas configurações, contudo todo 

em minúsculo.  

Corpo do Texto:  Fonte Times New Roman, tamanho 12. Espaçamento entre linhas: 

simples. Justificado. 

Referências: sistema autor/data. Elenco de referências bibliográficas no final do 

texto. 

. 

III) Deverão ser submetidos dois arquivos para o endereço de e-mail 

ivsimposiofurb@gmail.com, contendo o Grupo de Trabalho escolhido no campo 

“assunto”. Um dos arquivos deve conter identificação de autoria e outro deve ser 

anônimo, para que seja submetido à avaliação pelo sistema double-blind review. 

 

IV) Os resumos identificados deverão conter o título do resumo, indicação de autoria 

(com vínculo institucional e endereço de correio eletrônico em rodapé), grupo de 

trabalho escolhido, texto do resumo e referências. 

.. 

V) Os resumos que forem aprovados para apresentação oral no evento serão 

publicados em volume dedicado aos Anais do evento. A apresentação do artigo 

completo será opcional para os trabalhos aprovados com mérito, cujas normas a serem 

observadas serão disponibilizadas quando da divulgação dos trabalhos aprovados com 

mérito, que serão publicados com o texto completo em um volume especial, no 

formato de livro com ISBN. 



. 

VI) Será permitida coautoria, com no máximo três pessoas por resumo e artigo 

científico, não havendo distinções entre autoria e coautoria. 

. 

VII) Cada autor/a poderá enviar no máximo dois resumos ao evento, não sendo 

aplicável tais limitações para orientadores/as, cuja vinculação de orientação deve estar 

regularmente cadastrada no currículo lattes. 

. 

VIII) Todos/as os/as autores/as e/ou coautores/as que tiverem seus trabalhos 

aprovados deverão efetuar individualmente sua inscrição no evento. Para a 

apresentação oral é suficiente a presença de um(a) dos autores (as). 

 

DAS INSCRIÇÕES 

 

Inscrições gratuitas.   

Vagas limitadas. 

As inscrições no evento serão realizadas mediante preenchimento de formulário no 

link: https://forms.gle/91iRDbhdFvbvDERy8  

 

. 

DATAS E PRAZOS 

. 

I) Os resumos serão recebidos até às 23h59 (horário de Brasília) do dia 22 de 

agosto de 2019. 

 

II) O resultado da avaliação dos resumos será publicado no dia 28 de agosto de 

2019, no endereço: fb.me/ivsimposiofurb 

. 

III) As normas e o prazo para o envio dos artigos completos serão comunicados 

posteriormente na página do evento, junto com o elenco dos artigos selecionados.  
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