
EDITAL PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 

 

 

A Coordenação do “SEMINÁRIO 100 ANOS DA OIT: PERSPECTIVAS DO 

DIREITO DO TRABALHO PARA O PRÓXIMO SÉCULO”, tem o prazer de convidar 

alunos e pesquisadores para participar da chamada para submissão e defesa de artigos 

científicos que ocorrerá nos Grupos de Trabalho, durante o evento pré-citado nos dias 07 

e 08 de maio de 2019, no auditório do Prédio 11 da Pontifícia Universidade Católica do 

Rio Grande do Sul – PUCRS, em Porto Alegre/RS.  

 

A presente chamada possui como objetivo principal a criação de um espaço para 

divulgação das pesquisas realizadas ou em andamento sobre temática correlacionada ao 

evento, qual seja, Direito do Trabalho sob a perspectiva dos Direitos Humanos.  

 

Serão aceitos trabalhos em todas as vertentes do Direito do Trabalho, como 

Direito Processual do Trabalho, Direito Material do Trabalho, Direito Coletivo do 

Trabalho, Direito Humano do Trabalho, Trabalhabilidade, Indústria 4.0, Novas 

Tecnologias, dentre outros, DESDE QUE ATRELADOS À TEMÁTICA GERAL 

PROPOSTA PELO EVENTO (Direito do Trabalho sob a perspectiva dos Direitos 

Humanos). 

 

Os trabalhos poderão ser submetidos somente por pesquisadores inscritos no 

Evento, ou, em caso de co-autoria, desde que um dos autores esteja inscrito no Evento. 

 

O “SEMINÁRIO 100 ANOS DA OIT: PERSPECTIVAS DO DIREITO DO 

TRABALHO PARA O PRÓXIMO SÉCULO” representa uma iniciativa no sentido de 

promover o diálogo social através da participação e envolvimento de representantes de 

entidades públicas, privadas e da academia nacional e internacional. É coordenado por 

rede de pesquisadores, unidos por Projeto de Pesquisa Interinstitucional, vinculando, 

portanto, três Universidades: PUCRS, UNISINOS e UFRGS. Conta com o patrocínio da 

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO RIO GRANDE DO SUL, bem como da 

VERBO JURÍDICO. A PUCRS apoia o evento com a cedência de sua estrutura para a 

realização das atividades, a título gracioso.  



 

Busca-se disseminar os conhecimentos e experiências vivenciadas, seja na 

implementação das tecnologias, nas iniciativas regulamentadoras ou nas políticas 

públicas de seu incentivo, visando destacá-lo como uma alternativa laboral e importante 

opção para criação de empregos em cenários de crise. Além disso, prioriza-se o debate 

dos novos direitos e deveres oriundos destas relações laborais contemporâneas, 

adentrando-se nos desafios da realização dos direitos sociais em novas formas de trabalho.  

 

Por fim, com a utilização de painéis de discussão e apresentação de artigos 

científicos incentiva-se a participação da sociedade em geral - em especial dos 

acadêmicos de graduação e pós-graduação - nos debates, possibilitando o intercâmbio de 

ideias e a busca conjunta pela construção de novas bases jurídicas e sociais para a 

utilização das tecnologias.  

 

Para a apresentação de trabalhos e participação nos painéis de discussão, é 

necessário submeter o conteúdo do Artigo Científico para comissão avaliadora, até o dia 

30 DE ABRIL DE 2019. As orientações para produção do artigo científico a ser 

submetido para avaliação estão disponíveis a seguir. 

 

Os artigos científicos deverão ser enviados para o e-mail 

(cemanosoit@gmail.com), garantindo-se a imparcialidade da avaliação através do exame 

dos conteúdos por dois ou mais avaliadores, o que gera diminuição na  interferência da 

subjetividade e/ou das preferências ideológicas.  

 

Os resultados serão divulgados até 03 DE MAIO DE 2019, com a respectiva 

informação do Local e Horários nos quais serão realizadas as comunicações orais. 

 

 

REGRAS PARA CONFECÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO 

 

Deverá o artigo científico ser inédito e obedecer, no que silenciar o presente 

Edital, às regras da ABNT. 



O trabalho que não se adequar às temáticas propostas acima será imediatamente 

desclassificado. 

O trabalho poderá ser realizado individualmente ou em co-autoria de, no 

máximo, 3 (três) autores. O autor (ou ao menos um dos autores) deverá estar inscrito no 

evento para a submissão do artigo. 

 

Estrutura do Artigo Científico: 

 

a) Deverá conter no mínimo 15 (QUINZE) e no máximo 25 (VINTE E CINCO) 

páginas, sendo redigido em português, com letra Times New Roman, tamanho 

12, espaçamento 1,5 entre linhas, margem de página de 2 cm em todos os lados, 

justificado e sem dividir palavras no final da linha. 

 

b) Nomes científicos e palavras estrangeiras grafadas em itálico; 

 

c) O Título do artigo científico deve conter a ideia precisa do conteúdo, escrito em 

letras maiúsculas (tamanho 12), CENTRALIZADO; 

 

d) Autores: constar os nomes sempre na sua ordem de autoria, e alinhado à direita. 

Em rodapé qualificar o(s) autor(es), escrever as instituições de pertencimento, 

registrando a condição profissional ou de estudante. Registar o e-mail do autor 

correspondente. 

 

e) O participante deve enviar o artigo científico para o e-mail 

cemanosoit@gmail.com até dia 30/04, informando seu nome completo, e-mail, 

CPF, telefone para contato e cidade. 

 

f) Na sequência, já deve acessar o site do evento, realizar a sua inscrição, colocando 

os dados do trabalho, mesmo que não tenha recebido a aprovação da comissão. 

Caso não cadastre os dados do trabalho na sua inscrição, não receberá o certificado 

de trabalho posteriormente. 

 

g) O artigo científico, deve ser salvo EXCLUSIVAMENTE no Formato WORD 

(.doc), sendo o nome do arquivo o próprio título do artigo científico; 



 

 

COMUNICAÇÕES ORAIS 

 

A Comunicação Oral tem como característica a apresentação de um estudo na 

forma expositiva.  

O tempo total para apresentação das comunicações orais é de 15 (QUINZE) 

minutos, sendo 5 (CINCO) para a apresentação oral e 10 (DEZ) para questionamentos e 

debates a serem mediados pela banca avaliadora. 

Não é recomendado o uso de Power Point ou ferramenta semelhante para a 

apresentação do trabalho. É sugerido que tal ferramenta seja utilizada tão somente em 

casos de extrema necessidade (demonstração de gráficos, figuras, etc). 

A submissão do artigo científico, no tempo e na forma adequada, é critério 

indispensável para a realização da comunicação oral. 

Tópicos a serem abordados na exposição: 

1) Justificativa da Pesquisa 

2) Metodologia empregada 

3) Problema e Hipótese 

4) Conclusão 

 

 

DA PREMIAÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Serão atribuídos prêmios aos dois melhores trabalhos apresentados, segundo 

avaliação soberana da Banca. Os prêmios serão fornecidos por um dos patrocinadores do 

evento. 

A banca avaliadora atribuirá notas de 0 (ZERO) a 10 (DEZ) para a avaliação dos 

artigos científicos e das respectivas comunicações orais, tendo como critérios 

orientadores da avaliação, os seguintes: 

 

a) Adequação do artigo às normas previstas no presente Edital; 

b) Qualidade da escrita; 

c) Manejo de bibliografia nacional e internacional; 



d) Atualidade, relevância e aderência do tema apresentado; 

e) Desenvoltura na comunicação oral; 

f) Argumentação nos debates propostos pela banca avaliadora; 

 

A cada autor será atribuída uma nota de 0 (zero) a 10 (dez), composta pela média 

simples obtida na soma das notas do artigo e da comunicação. 

A classificação dos trabalhos se fará via escala numérica crescente, logrando 

premiação o autor com nota mais alta. 

Em caso de empate, a premiação será dividida entre os premiados, de acordo 

com seu ranking.  

 

Como patrocinadora do evento, a VERBO JURÍDICO fornecerá os prêmios 

que serão destinados aos melhores trabalhos apresentados no evento, sendo: 

 

a) 15 (QUINZE) livros para o 1º Lugar (em caso de dupla ou trio de autores, a 

premiação será destinada ao grupo, e não individualmente); 

b) 5 (CINCO) livros para o 2º Lugar (em caso de dupla ou trio de autores, a 

premiação será destinada ao grupo, e não individualmente); 

 

A não entrega dos livros que compõem a premiação por parte da VERBO 

JURÍDICO não gera possibilidade de sua solicitação pelos participantes em face da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul- PUCRS, ou qualquer outra 

instituição envolvida no evento, bem como aos Professores e Alunos organizadores do 

evento. A premiação poderá sofrer alterações (quanti e qualitativas) sem aviso prévio. 

 

A DECISÃO DA BANCA É SOBERANA E NÃO SERÁ CONCEDIDO 

PRAZO PARA RECURSO ACERCA DA DECISÃO FINAL. 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão Coordenadora. 

Os dados, ideias, opiniões e conceitos emitidos nos textos, bem como a exatidão das 

referências, são de inteira responsabilidade do autor. 

Caso seja verificado plágio, inobservância do presente Edital ou alguma outra 

infringência acadêmica, o trabalho será excluído do processo de avaliação. 

Terminado o processo seletivo e apresentados os trabalhos, todos os dados  

pessoais dos autores, bem como seus trabalhos, serão deletados da conta de e-mail do 

evento.  

 

Porto Alegre, 1º de março de 2019. 

Comissão Organizadora. 

 

Realização:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Patrocínio: 


