
       
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

DEPARTAMENTO DE DIREITO DE CACOAL 

CONGRESSO: AMAZÔNIA LEGAL E SUAS DEMANDAS SOCIAIS NA 

CONTEMPORANEIDADE 

 

EDITAL DE SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

 

A Comissão Científica do Congresso Amazônia Legal e suas demandas sociais na 

contemporaneidade torna público o Edital que dispõe sobre as inscrições de trabalhos 

científicos e informa que estão abertas as inscrições para submissão de resumos 

expandidos, modalidade Comunicação Oral. Os trabalhos devem apresentar reflexões 

teóricas e práticas decorrentes de pesquisas, extensão e ensino concluídas ou que 

apresentem análises parciais consistentes. 

 

1. SUBMISSÃO 

1.1 A temática dos trabalhos deve dialogar de forma ampla com a temática do Congresso1. 

1.2 Os trabalhos serão apresentados na modalidade ORAL. 

1.3 O envio do trabalho deve seguir o formato de Resumo Expandido 

1.4 A submissão dos trabalhos para análise e seleção ocorrerá no período de 13/10/22 

a 31/10/22 às 23h59min. Somente serão aceitos os resumos de trabalhos enviados via 

internet através do e-mail amazonia.congresso@gmail.com, com necessária inscrição no 

evento. 

 
1 “A Amazônia Legal tem sido destaque de preocupações ambientais em níveis nacionais e internacionais. 

A pauta ambiental sobressai-se significativamente, ou seja, entre outras possíveis preocupações, as questões 

de preservação e conservação ambientais, bem como seu potencial substrato econômico ditam as diretrizes 

reflexivas sobre o assunto. Contudo, demandas sobre direitos humanos, tais como, combate à violência, a 

autodeterminação dos povos, o direito à educação pública e do direito fundamental à moradia, mesmo 

estando umbilicalmente ligados às demandas socioambientais, soçobram como coadjuvantes no que toca à 

concretização de políticas públicas. Com efeito, realidades e contextos regionalizados restam aviltados. 

Acabam, desse modo, encobertos por uma visão macrocósmica hegemônica que obnubila necessidades 

sociais mais localizadas. Em outras palavras, os télos dos direitos humanos e fundamentais somente são 

adimplidos por via reflexiva e não como uma prioridade pública. Com isso, questões de gênero, 

desigualdades, relação campo-cidade, entre outras, acabam por serem tomadas de forma contingencial. A 

partir disso, objetiva-se promover ações de conhecimento a serem apresentadas à comunidade regional, de 

forma dialógica, revelando problemas cotidianos e suas implicações na sociedade de forma a propiciar a 

conscientização, reflexão e pensar ações que atendam demandas não estritamente ambientais na região da 

Amazônia Legal” 



       
1.5 NÃO serão recebidos trabalhos enviados por outros meios. O autor que realizar a 

submissão receberá um e-mail de confirmação de envio do resumo. 

1.6 Cada trabalho deverá ser inscrito, individualmente, por um dos autores, ficando 

expressamente vedadas inscrições múltiplas de um mesmo trabalho. 

1.7 O responsável pelo envio do trabalho receberá a resposta de aprovação ou reprovação 

do trabalho submetido. 

1.8 Os resumos podem ter até 5 (co)autores; 

1.9 Cada (co)autor pode submeter até 5 trabalhos; 

1.10 A submissão é feita com 2 arquivos, sendo um com a identificação dos autores e 

outro sem a identificação. O arquivo sem identificação será o enviado aos avaliadores. 

1.11. O resumo expandido deve ter a seguinte formatação: A) Papel A4; Fonte Times 

New Roman/ tamanho 12, normal, espaço 1,5, .doc ou .pdf; títulos em letras maiúsculas 

e subtítulos em letras minúsculas; (B) O texto deve ser digitado em, no mínimo 03 páginas 

e no máximo 05 páginas, incluindo tabelas, figuras e referências. Referências e citações 

conforme a ABNT. 

1.12 As pesquisas que envolverem seres humanos devem apresentar aprovação do Comitê 

de Ética em Pesquisa. 

1.13 O número de trabalhos aprovados será definido de acordo com os critérios da 

Comissão Científica e segundo o tempo e o espaço disponível para apresentação. Dessa 

forma, é possível que sejam aprovados trabalhos sem alocação de apresentação. 

1.14 É permitida a participação dos membros da organização do evento nos trabalhos 

inscritos. 

1.15 O não cumprimento das normas acima desclassificará automaticamente o trabalho. 

 

2. RESUMO 

2.1 Modelo:  

TÍTULO 

 

Resumo (O resumo deve conter no máximo 200 palavras) 

Palavras-chave: (No máximo três palavras separadas por ponto e vírgula) 

1 INTRODUÇÃO (Formato em papel A4; Fonte Times New Roman/ tamanho 12, 

normal, espaço 1,5; títulos em letras maiúsculas e subtítulos em letras minúsculas. O texto 



       
deve ser digitado em, no mínimo 03 páginas e no máximo 05 páginas, incluindo tabelas, 

figuras e referências. Referências e citações conforme a ABNT) 

2 METODOLOGIA 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4 CONCLUSÕES 

REFERÊNCIAS 

2.2 O uso de abreviaturas será restrito àquelas já identificadas por extenso no texto. 

2.3 Os resumos enviados fora da formatação exigida serão automaticamente indeferidos. 

Todos os resumos submetidos dentro das normas serão avaliados.  

2.4 Todos os trabalhos aprovados e apresentados serão publicados em número especial 

da Revista Iuris Novarum. 

 

3. SELEÇÃO 

3.1 Serão desclassificados os trabalhos que não obedecerem às normas gramaticais ou 

não estiverem dentro das normas estabelecidas. 

3.2 A comissão científica do evento será responsável pela avaliação dos trabalhos 

considerando os seguintes critérios: 

a) Título: Adequação ao conteúdo. 

b) Introdução: Qualidade e adequação. 

c) Metodologia: Qualidade e adequação. 

d) Resultados e Discussão: Clareza e consistência. 

e) Conclusão: Coerência considerando os objetivos e resultados. 

f) Relevância do trabalho: Inovação e contribuição para a temática. 

g) Qualidade da redação: Ortografia e gramática. 

h) Organização do texto: Clareza. 

3.3 A Comissão Científica não terá acesso aos nomes dos autores e da instituição. O 

processo é confidencial e a decisão irrecorrível. 

3.4 A lista final de trabalhos aprovados, com datas e horários de apresentação, será 

divulgada até ás 23:59h de 07/11/22 nas redes sociais do evento, no SIGAA e no site do 

Departamento do Curso de Direito. 

3.5 Não será permitida a edição dos resumos submetidos e aprovados, bem como a adição 

ou retirada de nomes de autores do trabalho. 

 



       
4. APRESENTAÇÃO ORAL 

4.1 A apresentação oral deverá ser feita, impreterivelmente, em 5 minutos seguidos de 3 

minutos para responder possíveis perguntas, em dia e horário determinado no edital de 

aprovação. 

4.2 Se nenhum dos autores comparecerem ao evento a apresentação será cancelada e não 

será emitido certificado. 

4.3 Se o apresentador quiser utilizar slides (PowerPoint), deverá enviá-los ao e-mail de 

submissão de resumos após a aprovação, até o dia 09/11/22. 

4.4 O tempo limite das apresentações será rigorosamente respeitado. 

4.5 Todos os apresentadores dos trabalhos deverão obrigatoriamente estar presentes na 

sala de apresentação 30 (trinta) minutos antes do início das apresentações. 

 

5. CERTIFICAÇÃO 

5.1 Serão certificados todos os trabalhos aprovados e apresentados no Congresso. 

5.2 Na falta de apresentação do trabalho, NÃO será emitido o certificado de apresentação. 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 Os autores e coautores dos trabalhos reconhecem e declaram, assumindo todas as 

responsabilidades legais, de forma irrevogável e irretratável, que todas as informações 

fornecidas, bem como o conteúdo do trabalho inscrito, são verdadeiras, próprias e 

originais. 

6.2 A inscrição implica na concordância e na aceitação de todas as normas estabelecidas.  

6.3 Os casos omissos do presente regulamento serão encaminhados à Comissão do 

evento. 

Victor de Almeida Conselvan 

Coordenador do projeto de extensão 

 

Carolina de Albuquerque 

Vice-coordenadora do projeto de extensão 

 

Douglas Aparecido Bueno 

Editor Chefe da Revista Iuris Novarum 


