EDITAL DO I CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE DIREITO

O I Congresso Latino-Americano de Direito, 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 dias10 a 14 de agosto de 2015.
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), Marlene Soares Freire
Germano (Mestra), Hildeliza Lacerda Tinoco Boechat Cabral (Mestra), Dulce Diniz
(Mestra), Manoel Faria de Souza Jr. (Mestre), Carlos José de Castro Costa (Mestre),
Victor Martins Ramos Rodrigues (Mestre), Marcelo Fróes Padilha (Mestre).
II – Comissão Científica:

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
Me. Victor Martins Ramos Rodrigues
Me. Manoel Faria de Souza Júnior
Ma. Dulce Diniz

III - Regras para submissão de artigos e resumos
O tema do artigo expandido deverá ser pertinente com o tema abordado no
respectivo Congresso e apresentado à comissão via e-mail.
O artigo deverá ser apresentado conforme as regras abaixo, e será publicado
em meio eletrônico ou CDRom, de acordo com o melhor entendimento da Comissão
Organizadora.
PRAZO: O artigo deverá ser redigido em arquivo do Programa Word (Ex:
artigodejoao.doc) até a data de 05 de agosto de 2015, obrigatoriamente enviado
para e-mail do Congresso (congressolatinoamericanounig@gmail.com)
ATENÇÃO: Não serão aceitos trabalhos fora da formatação e incorretamente
enviados no assunto do e-mail, o que acarretará a sua imediata rejeição.

FORMATAÇÃO:
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.
Deverá ter o máximo de três autores, os palestrantes poderão publicar em
forma de resumo a temática de suas atividades apresentadas, nos mesmos moldes
de formatação.
A análise ficará à cargo da Comissão técnica que verificará a viabilidade de
publicação, a não aceitação poderá acarretar pedido de alteração do texto, para

adequar às regras técnicas do evento, ou exclusão sumária do mesmo, sem
possibilidade de recurso.
IV – Inscrições:
A inscrição no evento ocorrerá presencialmente na Coordenação do Curso de Direito
– Unig.
Os inscritos no Congresso terão direito de participar de todas as atividades do evento
como palestras e minicursos. 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
Participantes externos

Comissão Científica, 01/07/2015.

R$ 40,00 (quarenta reais)

R$ 80,00 (oitenta reais)

