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Edital nº 01/2015
Edital de Seleção de Trabalhos para o III Seminário do Instituto de Pesquisa e
Extensão Perspectivas e Desafios de Humanização do Direito Civil Constitucional
(IDCC)

1 Das Informações Gerais

1.1 Apresentação

O III Seminário do IDCC acontecerá no período de 02 a 04 de março de 2016 no Centro
de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Na ocasião serão
trabalhados diversos temas relacionados ao direito civil constitucional a partir de uma
perspectiva mais humanizada do direito civil, em temáticas ligadas às questões de
identidade e status pessoal, família, sucessão, propriedade, contratos, entre outros.

1.2 Inscrição

As inscrições deverão ser feitas no site do IDCC (www.institutodcc.org.br), no Centro
Acadêmico Manoel Mattos ou na sala do IDCC no Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)
respeitando os prazos estabelecidos no item 5.1 deste edital, mediante o pagamento de
taxa correspondente a sua respectiva categoria, sendo as inscrições em oficinas e
minicursos realizadas a parte:

Data da Inscrição Até 10/02/2016

A partir de 11/02/2016

Com publicação Sem Publicação Com

Sem

de trabalho

de trabalho

publicação

Publicação

Graduandos

R$ 60,00

R$ 50,00

R$ 80,00

R$ 60,00

Pós-graduandos

R$ 80,00

R$ 70,00

R$ 100,00

R$ 90,00

Categoria
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Humanização do Direito Civil-Constitucional
Tema: Hipervulnerabilidade, Saúde e HUMANIZAÇÃO na Verticalização do Direito
Civil Constitucional

Profissionais

R$ 100,00

Minicursos

R$ 80,00
R$ 30,00

R$ 130,00

R$ 100,00

R$ 50,00

Obs. 01: Os alunos que participam dos projetos de pesquisa e extensão vinculados ao
IDCC estão isentos do pagamento da taxa de inscrição.
Obs. 02: Os membros do IDCC que estiverem com anuidade em dia terão desconto de
40% no valor da inscrição.
Obs. 03: No âmbito do Seminário, a palestra de abertura ocorrerá no UNIPÊ, conforme
programação, e poderá receber inscrições somente para essa atividade, no valor de R$
40,00.

2 Dos Objetivos

Estimular a pesquisa, atividades de extensão e a produção científica em temas
relacionados ao direito civil constitucional.

3 Dos Eixos Temáticos

Os trabalhos deverão ser enviados no contexto dos seguintes eixos temáticos:
GT 1: Humanização do Direito Civil Constitucional: perspectivas e desafios
GT 2: Hipervulnerabilidade, contratos e mercado na verticalização do Direito Civil
Constitucional
GT 3: Bioética, biodireito e biotecnologia
GT 4: O Direito e a Lei: as anomias e as lacunas legais na negação dos direitos e da

cidadania de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros e intersexos
4 Das Modalidades de Apresentação de Trabalhos

4.1 Modos de apresentação
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Os trabalhos poderão ser apresentados na forma de apresentação oral ou pôster.
Os trabalhos inscritos na modalidade de apresentação oral, com horário e local a ser
definidos pela comissão organizadora, terão tempo máximo de 15 (quinze) minutos. Será
facultado o uso de data show.
Os trabalhos inscritos na modalidade de apresentação em pôster, serão expostos no hall
do Centro de Ciências Jurídicas da UFPB e deverão conter as seguintes informações:
introdução; objetivos; metodologia; desenvolvimento; conclusões e referências.
Recomenda-se o tamanho de 90cmx70cm.

4.2 Modos de publicação

Os trabalhos aceitos poderão ser publicados na modalidade de artigo completo ou resumo.

5 Das Normas de Submissão

5.1 Dos prazos e critérios para envio de trabalhos

Os interessados deverão realizar o envio de resumos no período de 10 de dezembro de
2015 a 10 de fevereiro de 2016.
Só serão aceitos trabalhos inéditos e relacionados a um dos eixos temáticos, observando
máximo de 04 (quatro) autores por trabalho.
Cada participante poderá submeter até 02 (dois) trabalhos.

5.2 Resumo

Os trabalhos destinados à apresentação na modalidade pôster poderão ter seus resumos
publicados nos anais do evento. Os resumos devem ser enviados no ato da inscrição e
conter os seguintes elementos: título em negrito e centralizado; nome dos autores abaixo
do título e justificado à direita; qualificação acadêmica e e-mail (em nota de rodapé);
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introdução; objetivo; metodologia; desenvolvimento/discussão; conclusões; palavraschave (de 3 a 5) e referências. O tamanho máximo permitido é de 500 (quinhentas)
palavras.
Os resumos devem estar de acordo com a seguinte formatação: margens: 2 cm; fonte:
times new roman, tamanho 12; espaçamento: 1,5 entre as linhas.

5.3 Trabalhos Completos

Aqueles que se inscreverem para apresentação de trabalho na modalidade de apresentação
oral deverão enviar os trabalhos completos no ato da inscrição. Os artigos deverão conter
de 10 (dez) a 15 (quinze) laudas, incluindo as referências.
Os artigos deverão respeitar, quanto à estrutura, de modo uniforme, as seguintes regras:
5.3.1 Título em negrito justificado;
5.3.2 Nome do(s) autor(es) logo abaixo do título, alinhado à direita;
5.3.3 Qualificação acadêmica e e-mail em nota de rodapé;
5.3.4 Resumo, em português e em inglês, com no máximo 300 palavras, e de 3 a 5
palavras-chave, separadas por ponto e vírgula;
5.3.5 Corpo do texto contendo notas introdutórias, desenvolvimento/discussão e
conclusões;
5.3.6 Referências, listando apenas aquelas que tenham sido citadas no corpo do texto.
5.3.7 As citações deverão ser feitas em sistema numérico, nota de rodapé, conforme as
normas atualizadas da ABNT.
Os artigos devem estar de acordo com a seguinte formatação: Margens: todas 2 cm;
Fonte: times new roman, tamanho 12; espaçamento: 1,5 entre as linhas.

OBS.1: Só serão publicados nos anais do evento, em formato de artigo ou resumo,
os trabalhos efetivamente apresentados e com o pagamento efetuado até o dia 28 de
fevereiro de 2016.
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Maiores informações através do contato:
Ana Paula Albuquerque: anaalbuquerque@institutodcc.org.br

João Pessoa, 01 de dezembro de 2015.
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Presidente do IDCC
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