UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO CONSTITUCIONAL DA UFF

Edital PPGDC nº /2016

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS HUMANOS
FUNDAMENTAIS

A Universidade Federal Fluminense, por meio do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em
Direito Constitucional (PPGDC/UFF), com apoio do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), do
Mestrado em Direito da Universidade Cândido Mendes (UCAM) e do Programa de Pós-Graduação
em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC - Rio), promoverá o II
SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS, com
o objetivo de proporcionar à comunidade acadêmica um espaço de reflexão e fomento de produção
científica, que possam contribuir para soluções de problemas existentes na esfera dos direitos
fundamentais.

O evento contará com palestras de abertura e fechamento, além de grupos de trabalho para
apresentação e debate de pesquisas, cujos resultados serão publicados. Haverá publicação de anais
e os melhores artigos científicos serão selecionados e publicados em livro, na forma deste edital.
1 DO EVENTO

1.1

O

II

SEMINÁRIO

INTERNACIONAL

SOBRE

DIREITOS

HUMANOS

FUNDAMENTAIS será realizado nos dias 29 e 30 de novembro de 2016. No primeiro dia,
o evento será realizado no Plenário do IAB, na Av. Marechal Câmara, 210 – 5o andar, Centro
– Rio de Janeiro. No segundo dia, o seminário ocorrerá nas dependências da Faculdade de

Direito da Universidade Federal Fluminense na cidade de Niterói/RJ, nos Prédios da Rua
Presidente Pedreira, n. 62 e Rua Tiradentes, 17 – Ingá, Niterói, RJ. Sua programação será:

Dia 29 de novembro,
no IAB (localizado na Avenida Marechal Câmara, nº 210, Centro, Rio de Janeiro-RJ):
17h00min Mesa de saudações:
Profa. Dra. Célia Barbosa Abreu, UFF.
Prof. Dr. Fábio Carvalho Leite, PUC.
Prof. Dr. João Carlos Castellar, Diretor Cultural do IAB.
Prof. Dr. Manoel Messias Peixinho, UCAM.
Prof. Dr. Técio Lins e Silva, Presidente do IAB.
17h30min às 18h30min, Palestra de Abertura:
Prof. Dr. Paulo Jorge Fonseca Ferreira da Cunha, Prof. Catedrático de Direito da Faculdade de
Direito da Universidade do Porto.
Debate: 18h30min às 19h30min:
Prof. Dr. Eduardo Manuel Val, UFF.
Prof. Dr. Florian Fabian Hoffman, PUC.
Profa. Dra. Maria Lúcia de Paula Oliveira, PUC.
Coquetel: 19h30min às 20h30min.
Dia 30 de novembro,
na UFF (Prédio da Faculdade de Direito, localizado na Rua Presidente Pedreira, nº 62,
Bairro do Ingá, Niterói-RJ):
14h30min às 16h30min, Palestras de fechamento:
Prof. Dr. Adriano Pilatti, PUC.
Prof. Dr. Fábio Carvalho Leite, PUC.
Debate: 16h30min às 17h30min:
Prof. Dr. Gustavo Sampaio Telles Ferreira, UFF.
1.2 O evento é uma iniciativa do Grupo de pesquisa em Direitos Fundamentais do qual é Líder a
Docente Permanente do PPGDC/UFF, Professora Dra. Célia Barbosa Abreu. O seminário será
organizado pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito Constitucional da
Universidade Federal Fluminense, contando esta sua segunda edição com o apoio do IAB, do
Mestrado em Direito da UCAM e do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC - Rio. Tratase de evento público, gratuito e aberto à participação de toda a comunidade acadêmica.

2 DA COMISSÃO ORGANIZADORA E CIENTÍFICA

2.1 A Comissão Organizadora será presidida pela Professora Dra. Célia Barbosa Abreu e composta
pelos seguintes membros: Alex Mendonça; Ana Carolina de Araújo Mesquita; Anna Terra Pereira
Basso; Alessandra Dale Giacomin Terra; Antônio Fernandes; Aurea Luise Abreu Alves; Bianca
Kremer Nogueira Corrêa; Camilla Gerarde Barbosa Borges; Camille Pacheco Carvalho; Caroline
Juvencio Mariano de Medeiros; Eduardo Magaldi; Elian Araújo; Daiane Conde da Costa; Fabrízia
da Fonseca Passos Bittencourt Ordacgy; Gabriel Cerqueira Leite Martire; Gabriella de Souza e
Silva; Isaac Marsico do Couto Bemerguy; Joyce Abreu de Lira; Karyne Castro da Silva; Laila
Rainho de Oliveira; Letícia Rayane Dourado Pinto; Leonardo Martins Costa; Lívia Azeredo
Miranda; Luiza Paula Gomes; Pablo Dominguez Martinez; Pedro Paulo Carneiro Gasparri; Rebeca
Cordeiro da Rota Mota; Sheila Regina Matos de Azeredo; Tauã Lima Verdan Rangel; Tatiana
Fernandes Dias da Silva; Thaís Ferraz Rodrigues; Thiago Villar Figueiredo.

2.2 A Comissão Científica será presidida pela Professora Dra. Célia Barbosa Abreu e composta
pelos seguintes membros: Adriano Moura; Adriano Pilatti; Alexandre de Castro Catharina;
Benedicto de Vasconcellos Luna Gonçalves Patrão; Carlos Alberto Lima de Almeida; Carolina
Altoé Velasco; Eduardo Manuel Val; Elian Araújo; Fábio Carvalho Leite; Florian Fabian Hoffman;
Gustavo Sampaio Telles Ferreira; Jean Cezar Ditzz de Souza Ribeiro; João Carlos Castellar;
Manoel Messias Peixinho; Marcelo Pereira de Almeida; Maria Lúcia de Paula Oliveira; Monica
Paraguassu Correia da Silva; Paulo Jorge Fonseca Ferreira da Cunha; Rafael Mario Iorio Filho;
Sérgio Sant’Anna; Stella Emery Santana; Técio Lins e Silva.

3 DAS INSCRIÇÕES DE TRABALHOS

3.1 Para participar dos Grupos de Trabalho, os interessados deverão enviar RESUMO
EXPANDIDO (vide seção 4, infra) para o endereço seminariodfuff@gmail.com até o dia 10 de
novembro de 2016 e ARTIGO COMPLETO (vide seção 4, infra) para o endereço
seminariodfuff@gmail.com até o dia 14 de março de 2017. O corpo do e-mail deve conter nome
completo, telefone, endereço e instituição de vinculação do(s) autor(es), devendo o campo “assunto”

ser preenchido apenas com os dizeres “Resumo – Grupo de Trabalho – II Seminário Internacional
sobre Direitos Humanos Fundamentais”.

3.2 Os resumos expandidos aceitos para a participação nos grupos de trabalho efetivam
automaticamente a inscrição de seus autores no Seminário. Ouvintes devem fazer inscrição online
no site do IAB disponível em: iabnacional.org.br/eventos, sendo admitidas inscrições no local
durante o evento no segundo dia de sua realização junto à Faculdade de Direito – UFF. Serão
emitidos certificados aos ouvintes, para fins de comprovação de horas complementares.

3.3 Os resumos expandidos e respectivos artigos devem estar relacionados à temática geral do
Seminário, de acordo com os seguintes eixos temáticos:

GT I – Direitos Civis e Políticos
Este Grupo de Trabalho tem como objetivo trazer ao debate questões relacionadas à
autonomia da vontade de cada indivíduo na escolha dos rumos de sua própria vida,
correlacionando-a a eventual ingerência do Estado, e ainda a atuação desse indivíduo
no Estado e na vida social (chamados direitos fundamentais de primeira geração).

GT II – Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
O presente Grupo de Trabalho tem como foco avaliar de forma crítica as medidas que
vêm sendo tomadas, ou que poderiam ser, no âmbito da produção, distribuição e
consumo de riquezas para o combate à desigualdade social e garantia de trabalho digno
para todos (chamados direitos fundamentais de segunda geração).

GT III – Direitos Solidários
Este Grupo de Trabalho tem como meta fomentar a discussão acerca de medidas
efetivas para promoção do bem estar social, sob a perspectiva de dever do Estado e da

sociedade como um todo, que também deverá atuar de forma pró-ativa, afastando de si
mesma o excesso de individualismo hoje tão presente (chamados direitos fundamentais
de terceira geração).

GT IV – Direitos referentes à Biotecnologia, Bioética e Regulação da Engenharia
Genética
O Grupo de Trabalho em tela abordará direitos vinculados à vida humana, tais como a
reprodução assistida, o aborto, a eutanásia, o transplante de órgão, a clonagem, a
contracepção etc. Em suma, o enfrentamento de questões de natureza interdisciplinar
que interessam não só aos juristas, mas também aos profissionais da área de saúde,
biólogos,

filósofos,

psicólogos,

sociólogos,

entre

outros

(chamados

direitos

fundamentais de quarta geração).

GT V – Direitos Difusos
Este Grupo de Trabalho pretende fomentar uma reflexão sobre questões atuais presentes
na tensão bipolar entre forças do mercado e direitos humanos-ambientais, que
fragmentam e ridicularizam o humanismo jurídico, desdobrando-se em conflitos nos
âmbitos da segurança interna e da segurança internacional (chamados direitos
fundamentais de quinta geração).

GT VI – Apresentações por videoconferência
A fim de atender a demandas de apresentação de trabalhos de outros Estados do Brasil e
do exterior, fica aberta a oportunidade de participação através de videoconferências por
interessados no evento e que não possam apresentar suas pesquisas presencialmente.
Para tanto, até 10 de novembro de 2016 o pesquisador deverá enviar seu resumo
expandido atrelado à temática do evento e acompanhado de uma gravação de até 15
minutos,

disponibilizada

via

link

do

“You

Tube”

para

o

e-mail:

seminarioduff@gmail.com. Aprovados o resumo expandido e a gravação respectiva, o
vídeo será disponibilizado no blog: seminarioduff.blogspot.com.br. Participantes não
presenciais receberão certificado de apresentação de trabalho idêntico aos recebidos
pelos participantes presenciais.

3.4 É facultada à organização do evento a criação de novos Grupos de Trabalho e o consequente
remanejamento dos trabalhos recebidos para atender eventual demanda em função do volume de
trabalhos.

3.5 Será permitida a inscrição de apenas um trabalho por autor, individual ou coletivamente,
observado o limite de 3 (três) coautores em cada texto.

3.6 Podem inscrever-se pesquisadores doutores, doutorandos, mestres, bacharéis ou bacharelandos
em Direito ou graduados em áreas afins. Os bacharéis e bacharelandos devem apresentar seus
trabalhos em coautoria com doutores, doutorandos, mestres ou mestrandos.

3.7 A seleção de Resumo Expandido para ser apresentado no evento e a posterior exposição
conferem direito ao certificado de apresentação de trabalho.

4 DOS RESUMOS EXPANDIDOS E ARTIGOS

4.1 Os resumos expandidos, tal como os artigos, deverão conter:
I) Título em caixa alta;
II) Nome completo do(s) autor(es), titulação e vinculação Institucional;
III) E-mail e telefone dos autores e link para currículo na plataforma Lattes;
IV) Palavras-chave (no máximo cinco);
V) Eixo temático (v. Item 3.2);
VI) O corpo do texto deverá conter objetivos, abordagem teórica e conclusões;
VII) Referências bibliográficas, conforme ABNT.

4.2

Com

relação

aos

resumos

expandidos,

deverão

ser

enviados

ao

endereço

seminariodfuff@gmail.com até o dia 10 de novembro de 2016, com desenvolvimento em, no
máximo, 4 páginas e todos os selecionados/aprovados para apresentação oral serão publicados nos
cadernos de resumo do evento, em e-books.

4.3 Com relação aos artigos científicos completos, deverão ser enviados ao endereço
seminariodfuff@gmail.com até o dia 14 de março de 2017, desenvolvidos com, no máximo, 7.000
(sete mil) palavras e só serão publicados na eventualidade da aprovação do resumo expandido. Em
conformidade com as atuais normas Capes, serão publicados nos Anais do evento. Poderá ocorrer
ainda a iniciativa de publicação de obra física coletiva e os autores que dela desejem participar
deverão manifestar interesse em ratear seus custos, relativamente aos quais serão prévia e
oportunamente informados.

4.4 Os arquivos a serem enviados deverão obedecer às seguintes configurações, sob pena de não
aceitação do trabalho:
I) Arquivo em formato “.doc”, compatível com Microsoft Word 97/2000/XP/2003;
II) Texto em fonte “Times New Roman” e tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5
linha, com exceção das notas de rodapé, que deverão estar escritas em fonte “Times New
Roman” e tamanho 10, com espaçamento simples entre linhas, e sem espaçamento acima ou
abaixo do parágrafo;
III) Papel A4, com a seguinte formatação de margens: superior 2 cm, inferior 3 cm, lateral
esquerda 3 cm, lateral direita 2 cm.
IV) Título centralizado, totalmente em caixa alta;
V) Nome completo do(s) autor(es) abaixo do título, observado o espaço de 1 (uma) linha
entre o título e o nome do(s) autor(es), alinhados à direita, em itálico, sendo que, nos casos
de coautoria, os nomes dos autores deverão estar escritos em linhas diferentes, na ordem
alfabética do primeiro nome;
VI) Titulação do(s) autor(es) feita em nota de rodapé, com indicação do e-mail e telefone
do(s) autor(es) e link(s) para currículo na plataforma Lattes, caso possua, na ordem exata
aqui disposta;

VII) Indicação do eixo temático (v. Item 3.2) no qual o trabalho se insere, escrita
imediatamente abaixo do(s) nome(s) do(s) autor(es), respeitado o espaço de 1 (uma) linha
entre os dois elementos;
VIII) Palavras-chave escritas imediatamente abaixo da indicação do eixo temático,
respeitado o espaço de 1 (uma) linha entre os dois elementos, em letras minúsculas (com
exceção de nomes próprios) e sem qualquer formatação (negrito, itálico, sublinhado), no
número máximo de 5 (cinco), separadas por ponto-e-vírgula;
IX) Recuo de primeira linha igual a 1,5cm, justificado, sem a inserção de qualquer linha em
branco entre os parágrafos, devendo o texto vir imediatamente abaixo das palavras-chave,
respeitado o espaço de 1 (uma) linha entre o texto e as palavras-chave.
X) Citações no modelo Autor-Data, conforme ABNT.
4.4 Nos nomes dos arquivos “.doc” deverão constar o sobrenome do(s) autor(es) em letras
maiúsculas e o título do trabalho (não sendo inserido o subtítulo), nos seguintes moldes:
“SOBRENOME – Título do artigo.doc”.

4.4 A relação dos resumos selecionados para a apresentação oral será divulgada até o dia 21 de
novembro de 2016 no endereço eletrônico http://seminarioduff.blogspot.com.br .

5 DA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS

5.1 A avaliação dos resumos expandidos e dos artigos será realizada pelo método de double blind
review por uma comissão composta por professores do PPGDC da Universidade Federal
Fluminense, além de convidados de outras instituições.

5.2 Os resumos expandidos aceitos para a participação nos grupos de trabalho efetivam
automaticamente a inscrição de seus autores no Seminário.

5.3 O aceite dos resumos expandidos não significa a publicação dos artigos no livro a ser publicado.
Apenas os melhores trabalhos, avaliados pelo double blind review, serão selecionados.

5.4 Os pesquisadores cedem seus direitos autorais às instituições organizadoras do presente
seminário.

6 DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

6.1 A exposição oral dos resumos expandidos será realizada no dia 30 de novembro de 2016, a
partir das 09:30, integrando a programação do II Seminário Internacional sobre Direitos
Humanos Fundamentais.

6.2 A duração das exposições será de 15 minutos por trabalho, podendo haver debate na sequência
das apresentações ou, ao final, um debate global.

6.3 Em caso de coautoria, será suficiente a presença de um dos coautores no momento da exposição.

7 DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 A presença em 2/3 (dois terços) das atividades do evento conferirão certificado de ouvinte, a ser
entregue ao final da Palestra de Fechamento.
7.1 Qualquer alteração realizada neste edital será comunicada em tempo hábil e estará disponível no
endereço eletrônico http://seminarioduff.blogspot.com.br, bem como na página do evento no
Facebook.

7.2 O presente Edital ficará à disposição dos interessados no endereço eletrônico
http://seminarioduff.blogspot.com.br, bem como na página do evento no Facebook.

7.3 As questões não previstas neste Edital serão resolvidas pela Comissão Organizadora e as
solicitações de esclarecimentos adicionais deverão ser formalizadas pelo endereço eletrônico
seminariodfuff@gmail.com

7.4 Este Edital entra em vigor na data da sua publicação.

Niterói, 03 de outubro de 2016.

ASSINADO NO ORIGINAL
_____________________________________________________
PROFª. DRª. CÉLIA BARBOSA ABREU
PPGDC/UFF
_____________________________________________________
PROF. DR. MANOEL MESSIAS PEIXINHO
UCAM
_____________________________________________________
PROF. DR. FÁBIO CARVALHO LEITE
PUC - RIO

