
V CONGRESSO INTERNACIONAL CONSTITUCIONALISMO E DEMOCRACIA

O NOVO CONSTITUCIONALISMO LATINO-AMERICANO

Democracia na América Latina:  

Direitos da Natureza (Pachamama) e Humanidades 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA INSCRIÇÃO  DE

   TESES,  PÔSTERES E COMENTÁRIOS ORAIS

A  Comissão  Organizadora  do  “V  Congresso  Internacional  Constitucionalismo  e

Democracia:  O  Novo  Constitucionalismo  Latino-Americano,   com  o  tema  "Democracia  na

América Latina:  Direitos da Natureza (Pachamama) e Humanidades" torna público o presente

Edital e convida a comunidade acadêmica e demais interessados a inscreverem propostas de

Teses,  Pôsteres e Comentários Orais  a serem apresentadas durante o congresso, nos termos a

seguir:

I - DAS TESES

Art. 1º As teses serão apresentadas durante os Círculos de Diálogos Simultâneos, a ocorrer no

dia 2 de dezembro, quarta-feira, a partir das 9h até as 13h. 

Art. 2º As teses serão apresentadas no formato de comunicação oral, pelo prazo de dez minutos,

podendo haver debate na sequência das apresentações ou, ao final, um debate global.

Art.  3º  As  teses deverão ser  submetidas  vinculadamente  a  um dos eixos  temáticos  a  seguir

discriminados:

Eixo I- Relatos e análises dos processos constituintes da América Latina e do Caribe

Eixo II - Levando a sério os direitos da natureza 

Eixo III - Formação e perspectivas do constitucionalismo democrático latino-americano

Eixo IV- Natureza, Bem viver e desenvolvimento com eqüidade 

Eixo V - O constitucionalismo latino-americano e os processos de integração regional

Eixo VI- O regime constitucional descolonial dos bens da natureza

http://www.direito.ufg.br/constitucionalismodemocratico


Eixo VII - Jurisdição constitucional

Eixo VIII - Democratização do Judiciário e do Ministério Público

Art.  4º  As  teses  deverão  ser  submetidas  no  formato  de  resumo e  obedecerão  às  regras  de

normalização da ABNT, bem como aos seguintes requisitos:

I) ser resultado ou objeto de projeto de pesquisa, extensão ou de experiência prática;

II) ser submetida em língua portuguesa, com a respectiva tradução para outra língua de livre

escolha  (por  exemplo:português-baniwa;  português-espanhol;  português-inglês,  português-

guarany, etc.);

III) conter no mínimo três palavras-chave na língua portuguesa e na língua ou nas línguas do

resumo;

IV)  indicar  o  eixo  temático  e  conter  o  nome completo  do  autor  ou  autora,  e  também a

identificação  da  instituição,  organismo  ou  movimento  ao  qual  pertença,  bem  como  do

endereço eletrônico;

V) possuir no máximo quinhentas palavras;

VI)serem apresentadas, obrigatoriamente, no formato “.pdf”, em tamanho A4 (21 cm X 29,7

cm),  posição  vertical,  fonte  Times New Roman,  corpo de texto  tamanho 12,  alinhamento

justificado, sem separação de sílabas, espaçamento entrelinhas de 1,5 pontos, endentação

de parágrafo de 1,5 cm, margens superior e esquerda de 3cm, e margens inferior e direita de

2cm;

Art.  5º  Sugere-se a revisão das teses antes do envio,  pois  as mesmas serão utilizadas para

análise e publicação nos anais do evento, além da elaboração de certificado e de declaração,

sendo o seu conteúdo de inteira responsabilidade do autor.

Art. 6º Após a inscrição das teses, não será admitida a substituição ou alteração de seu conteúdo.

Art. 7º Cada autor ou autora poderá apresentar apenas uma tese para apresentação no evento.

Art. 8º Serão admitidas teses elaboradas em coautoria.

Art. 9º A apresentação oral das teses será orientada por coordenadores ou coordenadoras dos

Círculos de Diálogos correspondentes a cada eixo temático, conforme ordem de inscrição. 

II - DOS PÔSTERES

Art. 10 Os pôsteres a serem submetidos deverão possuir os seguintes requisitos:

I)  título em destaque, nome do autor ou autora (se for bolsista é necessário apresentar o

nome da entidade financiadora) acompanhado da Instituição a que está vinculado, nome do

orientador ou orientadora, se for o caso, local onde foi ou está sendo realizada a pesquisa;



II)  resumo  da  pesquisa  contendo  palavras-chave,  problema  da  pesquisa,  objetivos,

referências teórico-metodológicos, resultados alcançados e bibliografia utilizada;

III)  possuir  no máximo quinhentas palavras e ser apresentado no formato “.pdf”,  tamanho

A4(21 cm X 29,7 cm), posição vertical, fonte Times New Roman corpo de texto tamanho 12,

alinhamento justificado, sem separação de sílabas e espaçamento entrelinhas simples.

Art. 11 Os pôsteres aprovados deverão ser confeccionados observando as seguintes orientações:

I) tamanho: 1,10m de altura por 90cm de largura;

II)  forma  de  afixação:  deverá  conter  um  cordão  na  parte  superior  para  que  possa  ser

dependurado; 

III) conteúdo: no alto,título em destaque escrito com letras maiúsculas, nome do autor (se for

bolsista  é  necessário  apresentar  o  nome  da  entidade  financiadora)  acompanhado  da

instituição a que está ligado, nome do orientador ou orientadora, se for o caso, local onde foi

ou está sendo realizada a pesquisa; no corpo do pôster, resumo, palavras-chave, problema

da pesquisa, objetivos, referências teórico metodológicas, resultados alcançados e bibliografia

utilizada;

IV) critérios para a composição dospôsteres: apresentação visualmente atraente, clareza na

exposição das informações, ordem lógica na apresentação, concisão textual.

Art. 12 A confecção, transporte, exposição e retirada dos pôsteres são de inteira responsabilidade

dos autores.

Art. 13 Após a inscrição do pôster, não será admitida a substituição ou alteração de seu conteúdo.

Art. 14 Cada autor ou autora poderá submeter apenas um pôster para o evento.

Art. 15 Será admitido pôster elaborado em coautoria.

III - DAS COMUNICAÇÕES ORAIS

Art. 16  As comunicações orais serão apresentadas durante os Círculos de Diálogos Simultâneos,

a ocorrer no dia 2 de dezembro, quarta-feira, a partir das 9h até 13h. 

Art.  17  As  comunicações  orais   poderão  ser  inscritas  até  o  dia  1  de  dezembro  de  2015,  e

apresentadas  no formato de comunicação oral,  pelo prazo de cinco minutos,  podendo haver

debate na seqüência das apresentações ou, ao final, um debate global.

Art. 18 As comunicações orais deverão ser submetidas vinculadamente a um dos eixos temáticos

discriminados no artigo 3º acima, mediante a mera indicação do tema proposto.

Art.  19.  A  pedido  do  autor,  poderão  ser  expedidos  certificados  e  declarações  relativas  às

comunicações orais.

DOS PRAZOS



Art.  16  As  teses  ou  pôsteres  deverão  ser  enviados  para  o  correio  eletrônico

redeconstitucionalismo@gmail.com, até as 23h59m do dia 20 de novembro de 2015 (sexta-feira)

sendo que no assunto deverá ser escrito com base no seguinte modelo:

“ENVIO DE TESE/PÔSTER - EIXO “nº” - Nome do(s) Autor(es)”

Art. 17 . As teses inscritas e As comunicações orais poderão ser apresentadas na manhã no dia

02 de dezembro de 2015, independentemente de seleção.

Art. 18. O Comitê científico selecionará as teses inscritas mediante resumo e apresentadas no

Congresso, para fins de publicação dos trabalhos finais.

Parágrafo único. As comunicações orais não serão objeto de publicação.

Art. 19. Os trabalhos finais correspondentes às teses inscritas, para fins de publicação,  deverão

ser enviados até o dia 28 de fevereiro de 2016 (domingo) para o email.

 

IV - DA AVALIAÇÃO DAS TESES PARA FINS DE PUBLICAÇÃO 

Art. 18 A avaliação das teses será realizada pelo Comitê Científico do congresso, sendo que este

é formado por professores portadores do título de doutor.

Art. 19 A análise das teses, para fins de publicação, será realizada a partir dos seguintes critérios

de mérito científico e prático:

I) profundidade da pesquisa ou experiência;

II) originalidade do trabalho;

III) clareza da apresentação;

IV) coesão dos argumentos;

V) criatividade;

VI)adequação da proposta às normas de submissão previstas no presente Edital;

VII) pertinência à proposta temática do congresso;

VIII)menção e diálogo crítico com os temas propostos para o congresso.

Art. 20 Serão selecionadas, no mínimo, duas teses em cada um dos eixos temáticos para fins de

publicação nos anais do Congresso. 

Art. 21 A tese deverá ser apresentada pelo autor ou por, pelo menos, um dos co-autores, não

sendo autorizada a apresentação por terceiros. 

Art. 22 A publicação da tese nos Anais do evento depende da apresentação desta no Congresso.

V - DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 23 A comissão organizadora do evento confirmará o recebimento dos trabalhos escritos dos

autores correspondentes às teses apresentadas.



Art. 24 Serão desconsideradas as mensagens eletrônicas recebidas fora do prazo, ainda que por

problemasde servidor e/ou de qualquer outra natureza. Por isso, recomenda-se aos autores não

procederem à inscrição  no último dia de prazo.

Art. 25 Todas as teses e todos os pôsteres inscritos no prazo poderão ser apresentados na manhã

do dia 02 de dezembro de 2015.

Parágrafo único. A apresentação das teses e das comunicações orais será feita por ordem de

inscrição, até o limite do tempo previsto para as atividades da manhã (de 9h as 13h)

Art.  26.  A apresentação das teses terá precedência sobre a apresentação das comunicações

orais.

Art. 27. O resultado da seleção das teses, para fins de publicação, será divulgado a partir do dia 1

de fevereiro de 2016.

art. 28. Os trabalhos escritos correspondentes às teses selecionadas deverão ser enviados, para

fins de publicação, até o dia 1 de abril de 2016. 

Art. 29. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.

Manaus,19 de outubro de 2015.

Profa. Jussara Maria Pordeus e Silva  (UEA)

Presidente da Comissão Organizadora  

Profa. Germana de Oliveira Moraes (UFC)

Coordenadora no Brasil da Rede para o Constitucionalismo Democrático Latino-americano e

Presidente do Comitê Científico do evento


