
 

 

III SEMINÁRIO INTERNACIONAL: CONSTITUCIONALISMO, DIREITOS 

HUMANOS, CIDADANIA E JUSTIÇA AMBIENTAL NA AMÉRICA LATINA 

 

 

CHAMADA PARA ARTIGOS 

 

 

1 APRESENTAÇÃO  

 

O III Seminário Internacional: Constitucionalismo, Direitos Humanos,       

Cidadania e Justiça Ambiental na América Latina que ocorrerá entre os dias 10 a              

13 de junho de 2019, no Salão Nobre da UNOCHAPECÓ, apresenta uma            

programação científica que pretende, a partir do paradigma do novo          

constitucionalismo latino-americano e da ética da libertação, aprofundar temas de          

relevância jurídica contemporânea e incentivar a integração, a interdisciplinaridade e          

o diálogo entre pesquisadores do Direito, das humanidades e do meio ambiente.            

Reforça-se, assim, as expectativas de rompimento com um ideário hegemônico          

eurocêntrico de pensar as ciências humanas e jurídicas, reafirmando a importância           

de um pensamento descolonizado e insurgente nos campos da teoria e prática do             

Direito, da Cidadania e da Justiça Ambiental, bem como, possibilitar a socialização            

de pesquisas a serem publicadas em E-book, no formato de coletânea, com acesso             

livre e em meio eletrônico. 

A terceira edição do evento é promovida pela Universidade Comunitária da           

Região de Chapecó (UNOCHAPECÓ), por meio do Programa de Pós-Graduação          

(Mestrado) em Direito, do Grupo de Pesquisa Direitos Humanos e Cidadania, do            

Projeto de Extensão Comunitária Jurídica (PECJUR), e do Observatório de Políticas           

Constitucionais Descolonizadoras para a América Latina, com apoio da         

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Conselho          

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Fundação de           

Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC). 



 

2 DA TEMÁTICA DO EVENTO  

 

A exemplo do que ocorreu na segunda edição, a temática do evento            

apresenta uma programação cujo debate enaltece os desafios à América Latina, na            

busca de um pensamento do Sul, por meio de um projeto de emancipação social,              

que se funda no movimento da própria sociedade latino-americana, a fim de superar             

o modelo capitalista e excludente, proporcionando uma nova cultura política e           

jurídica que tenha como objetivo melhorar as condições de vida das pessoas,            

construindo um novo paradigma social capaz de romper com o modelo hegemônico            

elitista e burocrático que estamos vivenciando.  

 

2.1 Linhas de Pesquisa 

 

Cada autor que deseja submeter seu artigo à avaliação deverá escolher um            

dos eixos temáticos abaixo e versar sobre questões jurídicas, políticas, sociais,           

econômicas, ambientais e/ou educacionais, no âmbito da América Latina: 

 

a) Constitucionalismo, Bem Viver e Pluralismo Jurídico na América Latina; 

b) Direitos Humanos, Democracia e Cidadania; 

c) Sustentabilidade, Socioambientalismo e Justiça Ambiental; 

d) Educação, Interculturalidade e Ecopedagogia. 

 

Preferencialmente, espera-se pesquisas inseridas no âmbito constitucional       

latino-americano, com discussões acerca da realidade latino-americana, elementos        

emancipatórios do novo constitucionalismo latino-americano, experiências de       

enfrentamento de problemas sociais latino-americanos e reflexões de políticas         

constitucionais descolonizadoras capazes de promover a cidadania e a construção          

de uma nova cultura social, política e jurídica a um desenvolvimento adequado ao             

século XXI.  

 



3 DIRETRIZES PARA AUTORES 

 

3.1 As pessoas designadas como autores devem ter participado na elaboração dos            

artigos de modo que possam assumir publicamente a responsabilidade pelo seu           

conteúdo. A qualificação como autor deve pressupor: a) a concepção e o            

delineamento ou a análise e interpretação dos dados; b) redação do artigo ou a sua               

revisão crítica; e c) aprovação da versão a ser publicada. 

 

3.2 Inscrição e apresentação: todos os autores deverão estar inscritos no evento e é              

obrigatória a apresentação oral do trabalho aceito pela Comissão Científica por, pelo            

menos, um dos autores durante a Sessão de Comunicação de Trabalhos. 

 

3.3 Formatação: os textos poderão ser escritos nos idiomas português ou espanhol,            

digitados em Word for Windows ou Open Office, em papel tamanho A4, com             

margens superior e esquerda de 3 cm, e inferior e direita de 2 cm, e espaçamento                

entre linhas 1,5 (um e meio). A fonte deverá ser Times New Roman, tamanho 12,               

excetuando-se as citações com mais de três linhas, as notas de rodapé, paginação,             

legendas de ilustrações e tabelas (que devem ser digitadas em tamanho menor e             

uniforme), conforme ABNT NBR 14.724/2005. Os artigos deverão ter extensão          

mínima de 10 e máxima de 15 páginas (com as referências). 

 

3.4 Título: o título do artigo deve ser centralizado, em letras maiúsculas, negrito,             

tamanho 14, no alto da primeira página. 

 

3.5 Autores: abaixo do título (autor principal e co-autores), relacionando em seguida            

o nome completo de todos os autores em nota de rodapé, os dados de titulação,               

vinculação institucional (se houver) e e-mail. Os nomes dos autores só deverão ser             

informados no arquivo em formato aberto (extensões .doc ou .odt).  

 

3.5.1 O artigo pode conter até 03 (três) autores. Cada autor poderá submeter até 02               

(dois) artigos no evento.  

 



3.6 Estrutura do texto: o artigo deverá conter introdução, desenvolvimento,          

conclusão e referências. A utilização de itálico estará restrita a casos de            

estrangeirismos e títulos de obras, de livros ou de artigos no corpo do texto.              

Conforme ABNT NBR 6024/2003, os títulos e subtítulos devem ser alinhados à            

esquerda e conter um texto relacionado a eles. Os níveis dos títulos devem ser              

numerados (1, 1.1, 1.1.1, etc), para facilitar suas identificações. 

 

3.7 Citações: as citações devem seguir o sistema autor-data conforme ABNT NBR            

10.520/2002. 

 

3.7.1 O autor será citado entre parênteses, exclusivamente pelo sobrenome,          

separado por vírgula da data de publicação, ex.: (SANTOS, 2001). Se o nome do              

autor estiver citado no texto, indica-se apenas a data entre parênteses, ex.:            

“Rodrigues (2005) afirma que...”. Quando for necessário, especificar as página(s), e           

esta(s) deverá(ão) seguir a data, uma vírgula e a indicação p. ex.: (FERREIRA,             

2010, p. 18). Em caso de um intervalo de páginas, separa-se a inicial da final com                

hífen, ex.: (SILVA, 2013, p. 61-62). 

 

3.7.2 Caso seja uma citação direta, de até três linhas, deve estar inserida em um               

parágrafo comum do texto, entre aspas duplas. As aspas simples serão utilizadas            

para indicar citação no interior da citação. Por sua vez, a citação direta, com mais de                

três linhas, deve ser destacada com recuo de 4cm da margem esquerda e sem              

aspas, com fonte do texto tamanho 10. Se houver intervenções nas citações diretas,             

estas devem ser indicadas da seguinte forma: a) supressão: [...]; b) interpolação,            

acréscimo ou comentário: [ ]; c) ênfase ou destaque: grifo ou negrito ou itálico com               

a expressão “grifo nosso”. 

 

3.7.3 Em se tratando de trabalho escrito em português ou espanhol, as citações de              

obra estrangeira deverão ser traduzidas para a língua portuguesa ou espanhola,           

com a informação de quem realizou a tradução. 

  



3.8 Notas: as notas devem ser colocadas no rodapé e deverão ser usadas apenas              

em caráter explicativo conforme ABNT NBR 6024/2003. Não devem ser usadas para            

referências. 

 

3.9 Ilustrações: as ilustrações (figuras, desenhos, esquemas, fluxogramas,        

fotografias, gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos, e outros)         

poderão ser aceitas, mas deverão estar assinaladas no texto com identificação na            

parte superior precedida da palavra designativa, seguida de seu número de ordem            

de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, do respectivo título. Na parte            

inferior, deve ser indicada a fonte, legenda, notas e outras informações necessárias. 

 

3.10 Tabelas: as tabelas (informações tratadas estatisticamente) devem ser         

numeradas com números arábicos, com identificação na parte superior, precedida          

da palavra Tabela, à esquerda da página. Caso necessário, a fonte deve ser             

colocada abaixo da tabela. 

 

3.11 Em tabelas, quadros, figuras ou gráficos, todos os elementos devem ser de fácil              

compreensão, legíveis e padronizados conforme as normas tabulares do IBGE. 

 

3.12 Referências: as referências, precedidas desse subtítulo, em negrito, devem ser           

alinhadas à esquerda, sem adentramento, separada por dois espaços simples após           

o término do texto ou dos agradecimentos, conforme a ABNT NBR 6.023/2002. Os             

autores deverão ser relacionados em ordem alfabética de sobrenomes e, no caso de             

um mesmo autor, na sequência cronológica de publicação dos trabalhos citados. 

 

3.13 Toda ideia e conclusão apresentadas nos trabalhos publicados são de total            

responsabilidade do(s) autor(es), e não reflete necessariamente a opinião dos          

Editores ou membros do Comissão Científica. 

 

3.14 Só poderão ser submetidos artigos que não tenham sido publicados na íntegra             

em outros eventos, revistas ou livros. 

 



4 DA INSCRIÇÃO, FORMAS DE SUBMISSÃO E PRAZOS 

 

4.1 As inscrições do evento ocorrerão entre 26/04/2019 a 27/05/2019, e poderão ser             

realizadas pelo site: https://www.unochapeco.edu.br/eventos. A inscrição será       

gratuita. 

 

4.2 O período de submissão de artigos será de 26/04/2019 a 27/05/2019,            

impreterivelmente, por meio do e-mail:     

gpcidadaniahumanos@unochapeco.edu.br 

 

4.3 No momento da submissão, o(os) autor(es) deverá(ão) enviar um arquivo no            

formato PDF sem a identificação do(s) autor(es) (que será submetido à avaliação) e             

outro arquivo em formato aberto (extensão .doc ou .odt) com a identificação do(s)             

autor(es). 

 

4.4 No momento da submissão, o(s) autor(es) deverá(ão) indicar qual das linhas            

temáticas do evento o artigo se insere.  

 

5 SELEÇÃO DOS ARTIGOS 

 

5.1 A divulgação dos artigos aprovados para apresentação nas Sessões de           

Comunicação de Trabalhos será realizada até o dia 03/06/2019, por meio do e-mail             

e/ou meios de comunicação disponíveis. 

 

5.2 Os artigos aprovados serão publicados na forma de capítulo de livro eletrônico             

(E-book) com ISBN. 

 

5.3 As contribuições encaminhadas serão submetidas à análise da Comissão          

Científica para avaliação dos seguintes critérios: relevância, originalidade,        

atualidade, consistência e rigor argumentativo, riqueza conceitual na formulação do          

problema, qualidade do texto, clareza na argumentação, discussão dos resultados e           

contribuição aos estudos nas temáticas vinculadas. 



 

5.4 Os artigos que não atendam às regras especificadas nas normas de submissão             

serão rejeitados. 

 

6 APRESENTAÇÃO DE ARTIGOS  

 

As apresentações dos artigos científicos serão realizadas no dia 12/06/2019, das           

13h às 18h, no Plenário do Bloco R da UNOCHAPECÓ.  

 

7 CONTATO 

 

Outras informações poderão ser sanadas por meio do e-mail:         

gpcidadaniahumanos@unochapeco.edu.br ou pelos telefones (49) 3321-8348 e (49)        

3321-8219. 

 

 

 


