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Edital nº 02/2018

Edital de Seleção de Trabalhos para o V 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 IV Seminário do IDCC acontecerá no período de 23 a 25 de agosto de 2018 na cidade
de João Pessoa/PB. 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 poderão ser presenciais, com comissão organizadora, ou através do site
https://institutodcc.wixsite.com/seminarioidcc, mediante o pagamento de taxa
correspondente a sua respectiva categoria, sendo as inscrições em oficinas e minicursos
realizadas a parte:
Data da Inscrição

Até 15/06/2018

Até 31/07/2018

A partir de 01/08/2018

Graduandos

R$80,00

R$ 100,00

R$ 120,00

Pós-

R$ 100,00

R$ 120,00

R$ 150,00
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graduandos/OABPB/Professores
Profissionais

R$ 150,00

R$ 180,00

R$ 200,00

Obs.: Associados adimplentes do IDCC terão 40% de desconto na taxa de inscrição,
devendo efetuar o pagamento junto à comissão.
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: Funcionalização e Socialização dos Institutos Civis
Ementa: Direito das Famílias. Hermenêutica e teoria do Direito Civil-Constitucional.
Afetividade e relações familiares. Paradigmas do Direito Civil contemporâneo.
Obrigações e teoria dos contratos. Meios alternativos de solução de conflitos. Função
social da posse. Função social da propriedade. Direito de lage.
GT 2: Humanização do Direito e Proteção Social dos Hipervulneráveis
Ementa: Direito e defesa do consumidor. Estatuto da pessoa com deficiência.Trabalho
e direito. Assistência e proteção aos vulneráveis. Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Tutela e curatela. Direito e saúde. Cuidados paliativos e humanização do processo de
morte. Eutanásia, ortotanásia e mistanásia. Bioética, Biodireito e Biotecnologia.
Reprodução humana assistida. Saúde e novas tecnologias. Responsabilidade dos
profissionais da saúde. Judicialização da saúde.
GT 3: Perspectivas Ambientais no Direito Privado
Ementa: Responsabilidade civil ambiental. Reflexos dos princípios ambientais no
Direito Civil. Função Socio-Ambiental da Propriedade. Meio ambiente e proteção da
saúde. Direito de vizinhança e meio ambiente. O Bem Ambiental enquanto Bem de Uso
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Comum e os efeitos sobre o usufruto privado dos bens. Estatuto jurídico dos animais.
Sustentabilidade. Recursos Hídricos. Ecologização do Direito Civil.
GT 4: Direito, Arte, Tecnologia e Ficção
Ementa: O Direito na arte e a arte no Direito. Manifestações artísticas e os direitos
morais de autor. Novos paradigmas do Direito Civil: as ficções de ontem e as realidades
de hoje. Os direitos da personalidade postos em xeque: avanços tecnológicos e as novas
fronteiras do Direito Civil. Direito ao corpo e direitos reprodutivos: manipulações
genéticas e os princípios Bioéticos.
GT 5: Resolução de Conflitos na Perspectiva da Humanização
Ementa: Conflitos e métodos de resolução. Judicialização dos Conflitos. Temas de
direito civil, ambiental e empresarial recorrentes em procedimentos arbitrais.
Arbitragem trabalhista. Mediação Trabalhista. Métodos alternativos de solução de
controvérsias no novo CPC. Humanização do direito e arbitragem. Mediação
empresarial. Mediação e arbitragem internacional.
4 Das Modalidades de Apresentação de Trabalhos
4.1 Modos de apresentação
Os trabalhos serão apresentados na forma de apresentação oral, com horário e local a
serem definidos pela comissão organizadora e tempo máximo de 15 (quinze) minutos.
4.2 Modo de publicação
Os trabalhos aceitos serão publicados na modalidade de artigo completo.
5 Das Normas de Submissão
5.1 Dos prazos e critérios para envio de trabalhos
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Os interessados deverão realizar o envio de resumo expandido (3-5 laudas) através do email institutodcc.org@gmail.com, no período de 05 de abril a 20 de maio de 2018. O
resultado dos trabalhos aprovados para apresentação será divulgado até o dia 10 de
junho de 2018. O prazo para envio do texto final do artigo a ser publicado em e-book
será até 10 de agosto do ano em curso.
Só serão aceitos trabalhos inéditos e relacionados a um dos eixos temáticos,
observando máximo de 03 (três) autores por trabalho.
Cada participante poderá submeter até 02 (dois) trabalhos, desde que em GTs diferentes.
5.2 Estrutura do artigo
Os artigos deverão conter de 10 (dez) a 15 (quinze) laudas, incluindo as referências,
respeitando, quanto à estrutura, de modo uniforme, as seguintes regras:
5.2.1 Título com fonte tamanho 15 e justificado;
5.2.2 Nome do(s) autor(es) logo abaixo do título, fonte tamanho 13, alinhado à direita;
5.2.3 Qualificação acadêmica e e-mail em nota de rodapé;
5.2.4 Resumo, em português e em inglês, com no máximo 300 palavras, e de 3 a 5
palavras-chave, separadas por ponto e vírgula;
5.2.5 Corpo do texto dividido em capítulos, contendo notas introdutórias,
desenvolvimento/discussão e conclusões;
5.2.6 Referências, listando apenas aquelas que tenham sido citadas no corpo do texto.
5.2.7 As citações deverão ser feitas em sistema autor/data, 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.
5.3 Divulgação da relação de trabalhos aprovados: 10 de junho de 2018.
5.4 Prazo para envio de artigos definitivos: 10 de agosto de 2018.
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OBS.1: Só serão publicados nos livros do evento os trabalhos efetivamente
aprovados e apresentados, com o pagamento efetuado até o dia 10 de agosto de
2018.
Maiores informações através do contato: institutodcc.org@gmail.com.
João Pessoa, 02 de abril de 2018.

Ana Paula Correia de Albuquerque da Costa
Presidente do IDCC

