
 

 

 

 

EDITAL DO II CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE DIREITO 

Brasil: Um Estado em reconstrução 

 

O II Congresso Latino-Americano de Direito - Brasil: Um Estado em 

reconstrução é um evento do curso de Direito da Universidade Iguaçu, Campus V, 

de âmbito regional e ocorrerá em Itaperuna na sede da Instituição de Ensino, dos 

dias16 a 20 de outubro de 2017. 

O Objetivo Geral do evento é fomentar os debates contemporâneos sobre a 

construção de novos institutos e momentos para o Estado Brasileiro, dentro de 

vertentes voltadas para as diversas áreas de direito, atuando em conexão com as 

relações sociais, institucionais, filosóficas, proporcionando a toda comunidade 

acadêmica da região noroeste fluminense um amplo debate sobre a atuação e 

participação, não somente no campo qualitativo, mas quantitativo da construção do 

saber, ultrapassando extramuros a realidade desenvolvida no meio político, jurídico 

e social do país, mas sem deixar de abordar aspectos comparativos de outros 

direitos Latino-Americanos, desta forma, contará com a participação em eventos 

diversificados como palestras e minicursos com doutrinadores estrangeiros. 

O evento contará com painéis contendo palestrantes, Grupos de Trabalhos 

onde será viabilizada a participação dos interessados sendo atribuída carga horária 

pela apresentação de trabalhos a um grupo que formará a Comissão avaliadora de 

cada GT; contará com minicursos; sendo atribuída carga horária para o evento em 

âmbito de palestras e outras em âmbito de atividades extras a serem produzidas 

através da inscrição dos interessados. 

 

I – Organização:  

Geral: Leandro Silva Costa (Mestre) 

Comissão Organizadora: Viviane Bastos Machado (Mestra), Inessa Trócilo 

Rodrigues Azevedo (Mestra), Marlene Soares Freire Germano (Mestra), Hildeliza 

Lacerda Tinoco Boechat Cabral (Mestra), Auner Pereira Carneiro (Doutor), Dulce 

Diniz (Mestra), Manoel Faria de Souza Jr. (Mestre), Carlos José de Castro Costa 



 

 

 

(Mestre), Iure Simiquel Brito (Mestre), Victor Martins Ramos Rodrigues (Mestre), 

Kamila Aparecida Iwanami Rodrigues (Especialista), Marcelo Fróes Padilha (Mestre). 

 

II – Comissão Científica: 

 

Dr. Auner Pereira Carneiro 

Me. Carlos José de Castro Costa 

Ma. Hildeliza Lacerda Tinoco Boechat Cabral 

Me. Iure Simiquel Brito 

Me. Leandro Silva Costa 

Ma. Marlene Soares Freire Germano 

Ma. Viviane Bastos Machado 

Ma. Inessa Trócilo Rodrigues Azevedo 

Me. Victor Martins Ramos Rodrigues 

Me. Manoel Faria de Souza Júnior 

Ma. Dulce Diniz 

 

III – Grupos de Trabalho: 

 

GT 01 – Temáticas contemporâneas de Direitos Constitucional e Humanos e de Direito Penal. 

Membros responsáveis: Viviane Bastos Machado, Inessa Trócilo Rodrigues Azevedo, Iure Simiquel Brito 

DATA DE APRESENTAÇÃO: 17/10/2017 – 16:30h a 18:30h 

E-mail para envio do resumo expandido: congressolatinoamericanounig@gmail.com 

ASSUNTO DO EMAIL: GT01 – Temáticas contemporâneas – submissão de resumo 

 

GT 02 - Novas tecnologias e o Direito: desafios e perspectivas. 

Membros responsáveis: Victor Martins Ramos Rodrigues e Carlos José de Castro Costa 

DATA DE APRESENTAÇÃO: 19/10/2017 - 13:30h a 15:30h 

E-mail para envio do resumo expandido: congressolatinoamericanounig@gmail.com 

ASSUNTO DO EMAIL: GT02 – Novas tecnologias – submissão de resumo 
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GT 03 - Bioética, saúde pública, vulnerabilidade, humanização das ciências, direitos existenciais, danos à 
pessoa e direitos dos animais. 

Membro responsável: Hildeliza Lacerda Tinoco Boechat Cabral 

DATA DE APRESENTAÇÃO: 19/10/2017 - 16:30 a 18:30h 

E-mail para envio do resumo expandido: congressolatinoamericanounig@gmail.com 

ASSUNTO DO EMAIL: GT03 – Bioética e humanização das ciências – submissão de resumo 

 

 

 

IV - Regras para submissão de RESUMO EXPANDIDO 

 

 O tema do resumo expandido deverá ser pertinente com o tema abordado no 

respectivo Grupo de trabalho. 

 O Grupo de Trabalho, representado pelos professores membros responsáveis 

terá a autonomia de aceitar ou não o resumo expandido, sem necessidade de 

justificação ou possibilidade de recurso sobre o mesmo. 

 O resumo expandido selecionado será apresentado oralmente, pelo prazo de 

10 a 15 minutos, podendo utilizar ferramentas audiovisuais, sendo aprovado com 

ressalvas deverá passar por correção para ser publicado em Anais do evento, 

devidamente registrado a partir de ISSN. 

 PRAZO: O resumo expandido deverá ser redigido em arquivo do Programa 

Word (Ex: resumo.doc) até a data de 06 de outubro de 2017, obrigatoriamente 

enviado para e-mail do Congresso, conforme descrito nas especificações dos 

Grupos de Trabalho acima.  

ATENÇÃO: Não serão aceitos trabalhos fora da formatação e incorretamente 

enviados sem a clara identificação do GT pretendido no assunto do e-mail, o que 

acarretará a sua imediata rejeição. 
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FORMATAÇÃO: 
 

 

 

II Congresso Latino-Americano de Direito 

Brasil: Um Estado em reconstrução 

Universidade Iguaçu – Campus V 

 

Tema (centralizado, letras maiúsculas, em negrito) 

 

Autor: (máximo 03 autores - minúsculo justificado à direita)  

Orientador (opcional SE tiver – no máximo 02) 

 

Grupo de Trabalho: (identificar o nome e número do GT) 

 

Objetivo Geral: 

 

Metodologia: 

 

Considerações iniciais: (breve análise sobre a necessidade e as motivações 

científicas de desenvolvimento da temática) 

 

Discussão: (fundamentação teórica e desenvolvimento do tema proposto) 

 

Considerações finais: 

 

Palavras-chave: (até cinco) 

 

Referências bibliográficas: (ordem alfabética inclusive as da web, padrão ABNT) 

 

 

 



 

 

 

O trabalho deverá ser formatado nas regras da ABNT, usando fonte ARIAL, 

12, espaço 1,5. Citações curtas no texto e nas longas (4 linhas ou mais) recuadas 4 

cm à esquerda, fonte 11, espaço simples. Citações no texto (AUTOR, ano, p.) e 

referências completas ao final, utilizar regras ABNT (ordem alfabética), mínimo 7 

laudas. 

Os membros responsáveis pelos GTs terão autonomia para avaliar os 

resumos submetidos e solicitar correções ou denegar pedido de submissão dos 

mesmos, sem possibilidade de recurso, sendo que a versão final aprovada deverá 

ser entregue até 01/12/2017, para publicação nos Anais no mesmo e-mail de envio 

para os GTs.  

 

 

V – Apresentação de banners 

 

O resumo submetido e aceito também poderá ser apresentado no formato de 

banner confeccionado nas medidas 90 cm (altura) x 60 cm (largura) que poderá 

ser confeccionado em lona e/ou outro material que permita sua adequada exposição 

no dia 16/10/2017, nas partes da manhã e da noite do evento.  

A apresentação de banners é restrita, exclusivamente, aos ALUNOS DO 

CURSO DE DIREITO DA UNIVERSIDADE IGUAÇU – CAMPUS V, promovendo-se 

por meio de uma Mostra Científica.  

Os alunos que tiverem seus resumos avaliados e aprovados e pretendam 

apresentar seu trabalho também em formato de banner, deverão solicitar através do 

e-mail congressolatinoamericanounig@gmail.com um modelo de banner que será 

disponibilizado com as orientações de preenchimento. No assunto desse e-mail 

deverá constar obrigatoriamente o seguinte: “solicitação de modelo de banner”. 

Os banners serão avaliados por comissão própria e os que se classificarem 

entre os três melhores receberão certificação correspondente à sua colocação; os 

demais receberão carga horária correspondente ao tempo de exposição.  
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O banner deverá ser previamente avaliado e entregue aos professores Auner 

Pereira Carneiro e Victor Martins Ramos Rodrigues, por meio do Núcleo Discente 

Estruturante, até o dia 13 de outubro de 2017. 

 

VI – Oficinas e Mini-curso 

 

OFICINA 1 – Direito e cientificidade: Produção textual científica em Direito 
Professores: Dr. Auner Pereira Carneiro e Ma. Marlene Soares Freire Germano 

Membros responsáveis: Auner Pereira Carneiro, Marlene Soares Freire Germano 

DATA DA ATIVIDADE: 16/10/2017 – 13:30h a 15:30h 

Carga horária: 4 horas 

Inscrição para a oficina no ato de realização da inscrição do Congresso. 

• VAGAS LIMITADAS 

 

OFICINA 2 – As inovações e tendências da reforma trabalhista  
Professores: Kamila A. Iwanami Rodrigues; Aline Souza Tinoco Gomes de Melo; Marcelo Lannes Santucci 

Membro responsável: Kamila A. Iwanami Rodrigues 

DATA DE ATIVIDADE: 18/10/2017 - 16:30 a 18:30h  

Carga horária: 4 horas 

Inscrição para a oficina no ato de realização da inscrição do Congresso. 

• VAGAS LIMITADAS 

 

MINUCURSO 1 – Ferramentas para uma melhor argumentação Jurídica:  
Professor Dr. Amos Grajales (Argentina) 

Membro responsável: Viviane Bastos Machado 

DATA DE ATIVIDADE: 20/10/2017 - 13:30 a 15:30h  

Carga horária: 4 horas 

Inscrição para a oficina no ato de realização da inscrição do Congresso. 

• VAGAS LIMITADAS 

 

 

 

 

 



 

 

 

SALA TEMÁTICA – Central de Interatividade do Congresso: Sustentabilidade 
Membro responsável: Manoel Faria de Souza Júnior 

DATAS DE ATIVIDADE: 16 a 20/10/2017 – todos os horários 

Carga horária: aferir conforme escala  

Proposta de atividade: Sala interativa e com apresentação de atividades relativas à sustentabilidade e crescimento 

regionais. 

 

 

VII – Inscrições: 

 

A inscrição no evento ocorrerá presencialmente na Coordenação do Curso de Direito 

– Unig. Os alunos da Unig que realizarem apresentação de trabalho por meio de banner 

terão isenção na inscrição, assim deverá trazer o recibo de confecção do banner e/ou 

autorização dos professores Auner Pereira Carneiro ou Victor Martins Ramos Rodrigues no 

ato da realização da inscrição. 

Os inscritos no Congresso terão direito de participar de todas as atividades do 

evento, como apresentação de trabalhos no GT, participação em minicurso e oficinas, 

cientes de que as vagas para participação no minicurso e nas oficinas serão limitadas e 

preenchidas conforme a ordem sequencial das inscrições, devendo ser dado o nome do 

interessado no ato da inscrição. Os inscritos no Congresso farão jus a carga horária 

máxima aferível de 60 horas, participando de todas as atividades diurnas e noturnas. 

 

Valores das inscrições 

Alunos UNIG (Campus V), Egressos e 
Advogados inscritos na 11ª Subseção de 

Itaperuna 

R$ 60,00 (sessenta reais) 

Participantes externos R$ 120,00 (cento e vinte reais) 

 

  Comissão Científica, 27/09/2017. 


