
	
 

Federação Nacional de Pós-Graduandos em Direito 

EDITAL DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS DO VI CONGRESSO NACIONAL 
DA FEPODI – MACKENZIE 

 

A Federação Nacional dos Pós-Graduandos em Direito – FEPODI, no uso de suas 

atribuições estatutárias e regimentais, torna pública a abertura de inscrições e estabelece 

normas relativas à participação no VI CONGRESSO DA FEPODI – Pós-Graduação, 

desenvolvimento e tecnologia, que será realizado no período de 13 a 14 de dezembro de 

2018 na Universidade Presbiteriana Mackenzie – UPM, na cidade de São Paulo-SP. 

 

1. OBJETIVOS 

1.1 Divulgar as atividades de pesquisa realizadas pelos alunos dos Programas e de Pós-

Graduação e Graduação das Instituições de Ensino Superior do país, bem como por 

docentes pesquisadores. 

1.2 Promover a integração ensino-pesquisa-extensão entre os corpos discente e docente, 

no âmbito e da Pós-Graduação. 

1.3 Incentivar o intercâmbio com pesquisadores das mais diversas Instituições de Ensino 

Superior. 

 

2. PÚBLICO-ALVO 

Alunos de graduação e pós-graduação das Instituições de Ensino Superior, professores, 

pesquisadores e outros profissionais. 

 

3. COORDENAÇÃO GERAL 

Arthur Bezerra de Souza Junior (Mackenzie/UNINOVE) 

Caio Augusto Souza Lara (Dom Helder Câmara/UFMG) 

Elisângela Volpe dos Santos (ANPG) 

Felipe Chiarello de Souza Pinto (Mackenzie) 

Livia Gaigher Bosio Campello (UFMS) 

Mariana Ribeiro Santiago (UNIMAR) 

Marianny Alves (UFMS) 

Stephanie Dettmer Di Martin Vienna (UNINOVE) 

Tais Ramos (Mackenzie/UNINOVE) 

Valter Moura do Carmo (UNIMAR) 
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Vladmir Oliveira da Silveira (UFMS) 

Welington Oliveira de Souza Costa (UFMS) 

Yuri Nathan da Costa Lannes (FEPODI/Mackenzie) 

 

4. ORGANIZADORES 

Ana Carolyne Barbosa Tutya (UFMS) 

Angela Jank Calixto (UFMS) 

Eduardo Buzetti Eusteaquio (UNIMAR) 

Elisângela Volpe dos Santos (ANPG) 

Gustavo Santiago Torrecilha Cancio (UFMS) 

Hélder Marcelino (UFES) 

Igor Gomes Duarte dos Santos (UFMS) 

Leandro André Francisco Lima (UNINOVE) 

Lucas Pires Maciel (UNIMAR) 

Mariana Amaral Carvalho (UFS) 

Marianny Alves (UFMS) 

Roberto Kosop (UNICURITIBA) 

Stephanie Dettmer di Martin Vienna (UNINOVE) 

Thiago Antunes Rezende (UNINOVE) 

Wagner Gundim (PUC-SP) 

Wellington Oliveira Costa (UFMS) 

Yasmin Dolores de Parijós Galende (Centro Universitário do Pará) 

Yuri Nathan da Costa Lannes (Mackenzie) 

 

5. COORDENAÇÃO CIENTÍFICA 

Felipe Chiarello de Souza Pinto (Mackenzie) 

Valter Moura do Carmo (UNIMAR) 

 

6. CONSELHO CIENTÍFICO 

Álisson José Maia Melo (UNISETI) 

Elisaide Trevisam (UFMS) 
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Eudes Vitor Bezerra (UNINOVE) 

Felipe Chiarello de Souza Pinto (Mackenzie) 

Fernando Gustavo Knoerr (UNICURITIBA) 

Jonathan Barros Vita (UNIMAR) 

Kiwonghi Sebastiam Bizawu (Dom Helder) 

Leonardo José Peixoto Leal (UNIFOR/FAVILI) 

Livia Gaigher Bosio Campello (UFMS) 

Luc Quonian (Université de Toulon – França) 

Lucas Gonçalves da Silva (UFS) 

Luciana Aboim Machado Gonçalves da Silva (UFS) 

Mariana Ribeiro Santiago (UNIMAR) 

Orides Mezzaroba (UFSC) 

Rubens Beçak (USP) 

Sérgio Braga (UNINOVE) 

Suzana Borràs Pentina (URV – Universitat Rovira i Virgili – Espanha) 

Valmir Cesar Pozzetti (UFAM/UEA) 

Valter Moura do Carmo (UNIMAR) 

Viviane Côelho de Sellos-Knoerr (UNICURITIBA) 

Vladmir Oliveira da Silveira (UFMS) 

Ynes da Silva Felix (UFMS) 

 

7. DA SUBMISSÃO DE RESUMOS EXPANDIDOS 

As inscrições dos resumos expandidos serão realizadas no período de 05/09/2018 a 
19/10/2018, por meio do Formulário Google, disponibilizado no link 
https://goo.gl/17UkvE ou de link disponibilizado no portal da FEPODI ( www.fepodi.org 
). Para a submissão será necessário possuir uma conta gmail. 

7.1. Cada participante poderá enviar até dois resumos expandidos, desde que para grupos 
de trabalho distintos. 

7.2. O participante, ao efetivar sua inscrição, concorda com todas as regras do evento 
explicitadas neste Edital e autoriza a publicação do(s) trabalho(s) nos anais do evento e 
demais meios de divulgação da FEPODI, sendo responsável pelo conteúdo apresentado. 

7.3 Após o envio do resumo expandido não haverá mais a possibilidade de alterações, 
tanto dos dados pessoais quanto dos conteúdos anexados. 

7.4 Somente serão aceitos trabalhos que obedeçam às normas de formatação estipuladas 
pelo evento. 
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7.5 Cada trabalho poderá ter, no máximo, 02 (dois) autores, sendo permitido o terceiro 
autor desde que na qualidade de orientador. 

7.5.1 A confirmação de coautoria será realizada por e-mail enviado pela organização e 
com resposta de aceite do coautor. 

 

8. DOS GRUPOS DE TRABALHO 

GT 01 – DIREITO POLÍTICO E ECONÔMICO 

GT 02 – ACESSO À JUSTIÇA 

GT 03 – DIREITO TRIBUTARIO E PROCESSO TRIBUTARIO 

GT 04 – FILOSOFIA E SOCIOLOGIA JURÍDICA 

GT 05 – DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO 

GT 06 – DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL 

GT 07 – DIREITO INTERNACIONAL 

GT 08 – DIREITO PENAL, CRIMINOLOGIA E PROCESSO PENAL 

GT 09 – DIREITO EMPRESARIAL 

GT 10 – DIREITO DO CONSUMIDOR 

GT 11 – HERMENEUTICA JURIDICA 

GT 12 – DIREITO E NOVAS TECNOLOGIAS 

GT 13 – DIREITO ADMINISTRATIVO 

GT 14 – DIREITO PREVIDENCIARIO E SEGURIDADE SOCIAL 

GT 15 – DIREITO CONSTITUCIONAL 

GT 16 – DIREITOS DA CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO E ACESSIBILIDADE 

GT 17 – DIREITOS HUMANOS  

GT 18 – DIREITO, ARTE E LITERATURA 

GT 19 – DIREITO, EDUCAÇÃO E METODOLOGIAS DO CONHECIMENTO 

GT 20 – DIREITO AMBIENTAL, GLOBALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

 

9. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DO RESUMO EXPANDIDO 

9.1 Os resumos expandidos submetidos serão avaliados em duas etapas. 

Etapa I – Revisores avaliarão se os resumos expandidos obedecem às exigências deste 
Edital. Caso não obedeça, o resumo expandido será desqualificado. 
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Etapa II – Os resumos expandidos aprovados pelos revisores serão encaminhados para a 
Comissão Avaliadora, que julgará o mérito do trabalho. A nota (NT) será atribuída de 0,0 
(zero) a 10,0 (dez), de acordo com os seguintes itens: 

a) Atualidade, originalidade e relevância do tema. 

b) Pertinência do título e qualidade do resumo. 

d) Consistência teórica. 

e) Clareza, pertinência e consecução dos objetivos. 

f) Metodologia utilizada (adequação e qualidade). 

g) Análise de dados e resultados. 

h) Articulação teórica e metodológica da interpretação. 

i) Conclusões: fundamento, coerência e alcance. 

j) Qualidade da redação e organização do texto (clareza e objetividade). 

h) respeito às regras da ABNT 

9.2 Serão deferidos os trabalhos com média igual ou superior a 7,0 (sete). 

 

10. DO RESULTADO DA SELEÇÃO DOS RESUMOS EXPANDIDOS 

10.1. A divulgação do resultado será até o dia 13 de novembro de 2018, no site: 
www.fepodi.org. 

10.2. Não será concedido prazo para recurso acerca da decisão final da banca avaliadora. 

10.3. Para cada grupo de trabalho serão aprovados 20 (vinte) resumos que obtiverem as 
melhores notas na avaliação. 

10.4. Se houver grande número de resumos de alta qualidade submetidos ao mesmo grupo 
de trabalho, poderá haver o desdobramento do grupo para contemplar um maior número 
de trabalhos. 

10.5. Caso o grupo de trabalho não receba resumos com a qualidade mínima para a 
apresentação, poderá haver o seu cancelamento ou reagrupamento, a critério da 
organização do evento. 

 

11. DA ESTRUTURA A SER OBSERVADA PELOS RESUMOS EXPANDIDOS 

11.1. O resumo expandido deverá: 

a) possuir de 05 (cinco) a 10 (dez) laudas em documento Word, doc ou docx. (A4, fonte 
Times New Roman, tamanho 12, alinhamento justificado, espaçamento 1,5 entre linhas, 
margens superior e esquerda com 3 (três) cm e inferior e direita com 2 (dois) cm; 
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b) ter, no máximo, dois autores, admitindo-se um terceiro autor, desde que na qualidade 
de orientador; 

c) apresentar breve introdução, desenvolvimento, conclusão e referências; 

d) conter título em português e em língua estrangeira (inglês, francês, italiano ou 
espanhol), fonte Times New Roman, tamanho 14, alinhamento centralizado e negrito; 

e) conter resumo na língua portuguesa e estrangeira (inglês, francês, italiano ou espanhol), 
com no mínimo 100 (cem) e no máximo 150 (cento e cinquenta) palavras; 

f) conter no mínimo 01 (uma) e no máximo 03 (três) palavras-chave na língua portuguesa 
e estrangeira (inglês, francês, italiano ou espanhol); 

g) as citações e as referências bibliográficas devem obedecer às normas vigentes da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

11.2. O desrespeito a estas normas acarretará a imediata desclassificação do trabalho 
submetido. 

11.3 Submissão do resumo expandido - https://goo.gl/17UkvE - Preencher o formulário 
e submeter o resumo expandido em arquivo Word (doc ou docx) e PDF 

11.4 É necessária a submissão em ambos os formatos sem identificação dos autores. 

11.5 O arquivo deverá ser nomeado com o título do trabalho. 

 

12. DA COMUNICAÇÃO ORAL DOS RESUMOS EXPANDIDOS 

12.1 Os resumos aprovados deverão ser apresentados nos grupos de trabalhos específicos 
aos quais foram submetidos. 

12.2 Cada grupo de trabalho terá no mínimo um coordenador que será responsável pela 
ordem de apresentação e moderação das discussões. 

12.3 Cada participante terá no máximo 10 (dez) minutos para apresentação do tema. 
Após, serão disponibilizados mais 05 (cinco) minutos para as orientações dos 
Coordenadores do GT e demais colocações dos outros participantes do GT. 

12.4 Não será admitida a utilização de equipamentos multimídias (datashow, 
microcomputadores etc.) nas apresentações. 

12.5 O autor que não apresentar o resumo não receberá o certificado de comunicação oral 
no evento. 

 

13. DA PUBLICAÇÃO NOS ANAIS DO EVENTO 

13.1 Somente os resumos apresentados oralmente no evento serão publicados nos Anais 
do Congresso Nacional da FEPODI. 
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13.2 Os Anais do evento serão disponibilizados apenas em formato eletrônico no prazo 
máximo de 120 (cento e vinte) dias após o término do evento. 

13.3 Não será permitida a revisão, alteração ou substituição dos resumos pelo autor após 
a submissão, para fins de publicação nos anais. 

13.4 O conteúdo dos resumos publicados será de inteira responsabilidade dos autores. 

 

14. DAS INSCRIÇÕES NO EVENTO 

O pagamento das inscrições será feito somente via on-line, no valor de R$ 70,00 (setenta 
reais) para pagamentos realizados até dia 30/11 (link para pagamento - 
https://pag.ae/bkDtmCf ) após esta data o valor será de R$110,00 (cento e dez reais) pelo 
link https://pag.ae/blDtmPK . 

 

15. DA PREMIAÇÃO DA MAIOR DELEGAÇÃO 

A critério da organização, poderão ser concedidos certificados especiais à maior 
delegação de Instituição de Ensino Superior presente no evento. 

 

16. CLÁUSULA DE RESERVA 

Casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Diretoria da Federação Nacional dos 
Pós-graduandos em Direito - FEPODI. 

 

17. LINKS IMPORTANTES 

 

17.1 Submissão do resumo expandido - https://goo.gl/17UkvE - Preencher o formulário 
e submeter o resumo expandido em arquivo Word e PDF 

17.2 Pagamentos até 30/11 - https://pag.ae/bkDtmCf 

17.3 Pagamento a partir de 01/12 - https://pag.ae/blDtmPK 

17.4 E-mail para contato – fepodi2018@gmail.com 

 

São Paulo, 04 de setembro de 2018. 

 

 

Yuri Nathan da Costa Lannes 

Presidente da FEPODI 


