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EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS

1. INFORMAÇÕES GERAIS E CONTEXTUALIZAÇÃO DO EVENTO

A organização e participação do Seminário discente do nosso programa é
tradicionalmente responsabilidade da turma no segundo ano de mestrado, com o objetivo
de dar publicidade aos temas e andamento das pesquisas atuais do nosso corpo discente.
Com isso em mente, a comissão organizadora gostaria de convidar todas e todos
matriculados em nosso programa, tanto de mestrado, quanto de doutorado, independente
do ano de ingresso ao curso e de qualificação de projeto. Acreditamos que o formato do
nosso programa de pós-graduação permite um diálogo construtivo entre pessoas em
diferentes etapas de pesquisa, possibilitando não somente o crescimento individual das
participantes, mas também do curso em geral com criação de convergências e alianças.
O seminário acontecerá nos dias 03 e 04 de dezembro de 2018, cada dia com duas
mesas no turno da manhã e outras duas mesas no turno da tarde. A comissão dividirá as
mesas em temas relacionados aos trabalhos enviados, escolhendo uma pessoa mediadora
com interesse nessas áreas. Cada pessoa terá até 15 minutos (no máximo) para apresentar
o seu trabalho.
O tema para envio dos trabalhos é livre, reforçando que o objetivo do seminário é
a comunicação entre as pessoas pesquisadoras. Deve ser inédito e preferencialmente
referente à sua pesquisa de dissertação/tese, mesmo que ainda esteja em estado inicial.

DAS MESAS

O seminário contará com duas mesas temáticas e quatro mesas nas quais os
trabalhos de temáticas variadas serão organizados por afinidade e possibilidade de
diálogo. Com relação às Mesas Temáticas, são elas:
Direito e Psicanálise - Trabalhos das diversas linhas do programa que se relacionem
à psicanálise e à teoria política.
Direito e Gênero - Trabalhos das diversas linhas do programa que pensem os
fenômenos jurídicos e sociais tendo o gênero como perspectiva crítica de análise.

Reiterando que, conquanto contemos com duas mesas temáticas, todos os trabalhos
realizados dentro das linhas de pesquisa da Pós-Graduação em Direito da PUC-Rio serão
aceitos.

2. DO PÚBLICO ALVO

Somente alunas e alunos atualmente matriculados no programa de mestrado e
doutorado PPGD Direito PUC-Rio poderão enviar trabalhos no presente momento.
O seminário será aberto a todas e todos que desejarem participar como ouvintes,
inclusive pesquisadora(o)s e estudantes de outros programas, instituições e graduações.

3. DAS NORMAS ESTRUTURAIS PARA A SUBMISSÃO DOS RESUMOS:

3.1 Preferencialmente devem ser relativos ao tema de pesquisa;
3.2 Os resumos devem ter até 500 palavras. Não é necessário apresentar bibliografia
no resumo;
3.3 Os resumos devem conter de três até cinco palavras chave;
3.4 Cada resumo de trabalho só poderá conter uma autoria, não sendo possível coautoria. Não existirão exceções. Deverá identificar no cabeçalho a autoria com nome
completo, mestrado/doutorado e ano de ingresso no programa e orientação;
3.5 Cada pessoa só poderá enviar um resumo para o seminário. Não existirão
exceções;
3.6 A comissão não selecionará trabalhos, sendo necessário apenas que o resumo
seja enviado dentro do prazo e nas formas deste edital;
3.7 O prazo para o envio dos resumos é o dia 16 de setembro de 2018, precisamente
até
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Deverá

enviar

para

o

e-mail

seminariopucriodireitopos2018@gmail.com com os mesmos dados do cabeçalho.

4. DA SUBMISSÃO DOS ARTIGOS

4.1

O

envio

de

artigos

completos

se

dará

por

e-mail:

seminariopucriodireitopos2018@gmail.com. em data a ser informada oportunamente,
após a realização das apresentações orais.
4.2 Os trabalhos deverão respeitar o tamanho de 15 a 20 páginas, no máximo, já
incluídas as referências bibliográficas;
4.3 As normas de formatação serão enviadas oportunamente.

5. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

5.1 Cada mesa terá mediadores, no mínimo uma pessoa, que serão responsáveis
pela ordem de apresentação, moderação do tempo e discussões;
5.2 Cada apresentação terá, no máximo, 15 (quinze) minutos. Poderá ser controlado
e interrompido em respeito ao tempo disponível das restantes pessoas inscritas;
5.3 As pessoas que desejarem apresentar multimídia devem enviá-la por e-mail
para a comissão organizadora até o dia 01/12/2018, para organização das mesas.
5.4 A apresentação oral pela pessoa autora é indispensável para a concessão do
certificado de participação no evento;
5.5 As pessoas inscritas devem se programar para garantir a sua presença do início
ao fim de sua mesa.

6. PUBLICAÇÃO NOS ANAIS E CERTIFICADOS

Haverá publicação em Anais, assim como a emissão de Certificado de
Apresentação de Trabalho. Quanto as regras de formatação, serão ofertadas
posteriormente.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

Por fim, a comissão organizadora reserva o direito de alterar as datas e qualquer
disposição previstas nesse edital. Também caberá à comissão organizadora julgar
qualquer acontecimento imprevisto ou de omissão no edital.
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