CHAMADA PARA ENVIO DE TRABALHOS ACADÊMICOS
A Coordenação Executiva do “AS TEORIAS DA JUSTIÇA EM PERSPECTIVA: novas
propostas dos clássicos aos contemporâneos” tem o prazer de convidar os pesquisadores
interessados para submissão e defesa de trabalhos científicos, a ocorrer no dia 26 de agosto de
2022, junto do Prédio 08 da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em Porto
Alegre/RS, presencialmente ou por meio virtual.
Serão aceitos trabalhos em todas as vertentes da Filosofia e do Direito, desde que alinhados
com a temática do evento (Teorias da Justiça). Os trabalhos poderão ser submetidos somente
por pesquisadores devidamente inscritos no Evento, ou, em caso de coautoria, desde que um
dos autores esteja inscrito. Para a validação do envio e posterior publicação, é necessário que
os autores estejam presentes em, no mínimo, 75% das palestras ocorridas durante o evento.
Após o encerramento do prazo de recebimento de trabalhos, serão os mesmos distribuídos em
Grupos de Trabalho conforme a demanda dos temas expostos, sendo divulgados os locais e
horários de apresentação com a devida antecedência.
Com a defesa oral dos resumos apresentados, os aprovados serão convidados para redação de
artigo científico a ser publicado em livro organizado pela coordenação do evento. O livro será
publicado pela Editora Fundação Fênix, atendendo aos melhores critérios de indexação
acadêmica, sem qualquer custo para os autores.

REGRAS PARA CONFECÇÃO DO RESUMO EXPANDIDO
As regras para confecção do resumo a ser apresentado no evento estão a seguir destacadas. Caso
quaisquer das instruções abaixo sejam desrespeitadas, o resumo não será considerado apto à
apresentação.

Título centralizado, em negrito e caixa alta;

Nome do(s) autor(es) alinhado à direita, com qualificação acadêmica em nota de
rodapé;

De 3000 (três mil) a 8000 (oito mil) caracteres (sem espaço), sem contar o
referencial bibliográfico e as notas de rodapé;

Formato Word (.doc/.docx);

Fonte: Times New Roman;

Tamanho: 12pt;
Questões omissas neste Edital deverão observar o padrão exigido pela ABNT. Em caso de
dúvidas, convidamos os autores a entrar em contato por via do e-mail do evento.
As normas de publicação dos artigos científicos serão enviadas posteriormente.
Os resumos deverão ser enviados para o e-mail (submissaoteoriasdajustica@gmail.com), até
o prazo máximo de 31 de julho de 2022. Os resultados serão divulgados até 15 de agosto de
2022, com a respectiva informação do local e horários nos quais serão realizadas as
comunicações orais.

DAS COMUNICAÇÕES ORAIS
O tempo total para apresentação das comunicações orais dos resumos enviados será de 15
(quinze) minutos, sendo 5 (cinco) para a apresentação oral dos principais pontos abordados no
resumo e 10 (dez) para questionamentos e debates mediados pela banca avaliadora.
Os resumos apresentados oralmente mas não aprovados para publicação como artigo científico
serão publicados nos moldes de seu envio original. Reiteramos que a defesa oral do trabalho
enviado é critério indispensável para a aprovação e posterior publicação do resumo ou do artigo
científico.
Haja vista a realização do evento se dar no formato híbrido, as comunicações poderão ser
realizadas via Zoom para os acadêmicos impossibilitados de comparecer presencialmente ao
evento. Para aqueles que comparecerão à PUCRS, as salas onde ocorrerão as atividades serão
divulgadas em data próxima ao evento em seu site oficial.
Para que reste possibilitada a defesa dos trabalhos enviados, é necessário que, conforme acima
já referido, os autores tenham estado presentes em, no mínimo, 75% (setenta e cinco por
cento) das palestras realizadas no evento (dois dias anteriores).

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 dos autores.
Caso seja verificado plágio, inobservância do presente Edital ou alguma outra infringência
acadêmica, o resumo será excluído do processo de avaliação.

DATAS IMPORTANTES
DATA FINAL PARA SUBMISSÕES: 31/07/2022
DIVULGAÇÃO DOS RESUMOS APROVADOS: 15/08/2022
COMUNICAÇÕES ORAIS: 26/08/2022
PRAZO PARA ENVIO DOS ARTIGOS COMPLETOS: 01/09/2022 à 07/11/2022
PREVISÃO DE PUBLICAÇÃO: DEZEMBRO DE 2022
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