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Chamada de Trabalhos

APRESENTAÇÃO

Desde  2013,  o  Departamento  de  Direito  Público  da  Faculdade  de
Ciências Humanas e Sociais (FCHS) da Universidade Estadual Paulista “Júlio de
Mesquita  Filho”  (UNESP)  –  Campus  de  Franca  –  SP  realiza,  anualmente,  o
“Seminário de Direito do Estado”. Neste ano, o Seminário tornou-se internacional,
com  a  presença  de  conferencistas  estrangeiros  e  divulgação  da  chamada  de
trabalhos  em  toda  a  América  do  Sul.  O  tema  escolhido  para  esta  edição  –
“Globalização  e  os  Fundamentos  da  Cidadania”  –  permitirá  o  debate  sobre
relevantes questões contemporâneas nas áreas do Direito e das Ciências Sociais
em geral. O programa do Seminário compreende conferências, debates, sessões de
apresentações  de  trabalhos  de  pós-graduação  e  graduação,  além de  atividades
culturais. 

PROGRAMAÇÃO

22/11/2016 (terça-feira)

Anfiteatro II
9h – 10h: Recepção e credenciamento dos participantes.
10h – Abertura
10h30 – Debate: “Globalização e a efetividade dos direitos de cidadania”.
Coordenador:  Professor Doutor José Carlos de Oliveira (Departamento de Direito
Público da FCHS/UNESP). 
Debatedores: Professores do Departamento de Direito Público da FCHS/UNESP. 
12h – Almoço. 
14h – 17h: Atividades culturais (A programação será divulgada oportunamente).



Anfiteatro II
19h – Recepção. 
19h30  –  Conferência: “Cidadania  e  inovação  institucional  na  esfera  global:  as
propostas de criação da Corte Penal Latino-americana e da Assembleia Parlamentar
da ONU”. 
Conferencista: Professor Fernando Iglesias  (UCES e  Universidad  de Belgrano,
Argentina. Presidente del Consejo del World Federalist Movement).
Coordenador:  Professor  Doutor  Paulo  César  Corrêa  Borges  (Departamento  de
Direito  Público/Coordenador  do  Programa  de  Pós-graduação  em
Direito/FCHS/UNESP).
Debatedor:  Professor  Doutor  Fernando  Fernandes  (Departamento  de  Direito
Público/FCHS/UNESP).

23/11/2016 (quarta-feira)

Salas de aula da FCHS/UNESP
9h – 12h e 14h – 17h:  apresentações de trabalhos de pós-graduação e iniciação
científica (A programação completa será divulgada após a seleção dos trabalhos.).

Anfiteatro II
19h – Recepção.
19h30 – Conferência: "Global governance and democracy”. 
Conferencista: Professor Doutor David Held (Durham University, Reino Unido). 
Coordenador: Professor Doutor Samuel Alves Soares (Departamento de Relações
Internacionais/FCHS/UNESP)
Debatedor: Professor Doutor Caio Gracco Pinheiro Dias (Faculdade de Direito de
Ribeirão Preto/USP). 

24/11/2016 (quinta-feira)

Salas de aula da FCHS/UNESP
9h – 12h e 14h – 17h:  apresentações de trabalhos de pós-graduação e iniciação
científica (A programação completa será divulgada após a seleção dos trabalhos).

Anfiteatro II
19h – Recepção. 
19h30 – Conferência: “Modelos transnacionais de participação dos cidadãos”. 
Conferencista: Professor Doutor Giovanni Allegretti (Centro de Estudos Sociais –
Universidade de Coimbra, Portugal). 
Coordenadora:  Professora  Doutora  Jete  Jane  Fiorati.  (Departamento  de  Direito
Público/FCHS/UNESP)
Debatedor: Professor Doutor Daniel Campos de Carvalho (UNIFESP). 

22h  –  Confraternização  (Por  adesão.  A  programação  será  divulgada
oportunamente.).

25/11 (sexta-feira)

Anfiteatro II
9h – Recepção 



9h30 – Conferência:  “A interação entre os planos internacional e constitucional: o
papel  da  Constituição  e  a  posição  da  jurisdição  constitucional  em  face  da
internacionalização do direito”. 
Conferencista: Professor Doutor  Roger Stiefelmann Leal (Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo). 
Coordenador:  Professor  Doutor  José  Duarte  Neto  (Departamento  de  Direito
Público/FCHS/UNESP).
Debatedor:  Professor  Doutor  Daniel  Damásio  Borges  (Departamento  de  Direito
Público/FCHS/UNESP). 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS TRABALHOS A SEREM APRESENTADOS NO
EVENTO NA MODALIDADE COMUNICAÇÃO ORAL

1. Prazos
– Data limite para envio das propostas (resumos): 31/07/2016. 
– Data limite para divulgação dos trabalhos aceitos: 31/08/2016.
– Data limite para envio do trabalho completo e autorização de publicação nos anais:
30/10/2016.
– Data limite para inscrições de ouvintes: 11/11/2016 (Serão confirmadas conforme
disponibilidade de vagas.).

2. Regras para apresentação dos resumos dos trabalhos
Os  resumos  dos  trabalhos  deverão  apresentar  até  2  páginas,

exclusivamente  em  PDF e  sem qualquer  identificação  de  autoria,  com margens
superior e esquerda de 3cm e inferior e direita de 2 cm, fonte  Times New Roman
tamanho 12, espaçamento de parágrafo 1,5, com citações conforme as regras da
ABNT, no sistema “autor-data” e conter os seguintes elementos: a) título; b) eixo
temático  escolhido  c)  delimitação  do  problema  da  pesquisa;  d)  justificativa;  e)
objetivos;  f)  metodologia;  g)  síntese  dos  resultados  obtidos.  Não  serão  aceitos
resumos que não estiverem de acordo com essas regras. Serão aceitas propostas
em Português,  Espanhol  e  Inglês.  No  corpo  do  e-mail,  deverá  contar:  a)  nome
completo;  b)  titulação;  c)  instituição  de  origem;  d)  instituição  financiadora  da
pesquisa (se houver); e) endereço, telefone e endereço eletrônico do pesquisador. 

Os  resumos  deverão  ser  encaminhados  exclusivamente  para:
seminariodireitodoestado@hotmail.com  , com o assunto “resumos”.

3. Eixos temáticos
(1) Globalização, governança global e democracia
(2) Globalização, cidadania e políticas públicas 
(3) Globalização, jurisdição constitucional  e a tutela e efetividade dos direitos de
cidadania
(4)  Globalização,  direitos  humanos  e  cidadania  na  perspectiva  da  extensão
universitária

4. Condições dos candidatos e da autoria
–  Poderão  enviar  trabalhos  alunos  regularmente  matriculados  em  cursos  de
graduação, pós-graduação,  mestrado e doutorado em Direito  e outras áreas das
Ciências  Sociais.  Também  estão  aptos  ao  envio  docentes,  pesquisadores  e
profissionais cuja atuação e estudos tenham relação com os eixos temáticos do
Seminário. 
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– A relação com os temas propostos é essencial, de maneira que o não cumprimento
desse requisito impede a aprovação do resumo.
– Os trabalhos poderão ter até 3 (três) coautores.
–  Cada  candidato  poderá  submeter  até  2  (dois)  trabalhos,  desde  que  sejam
destinados ao mesmo eixo temático.

5. Critérios de avaliação dos resumos
Os trabalhos serão selecionados por meio de avaliação cega realizada

por  2  (dois)  pareceristas  ad  hoc,  considerando-se  os  seguintes  critérios:  a)
adequação  temática  ao  IV  Seminário  de  Direito  do  Estado;  b)  relevância  e
delimitação do objeto da investigação; c) adequação da metodologia ao problema
investigado;  d)  fundamentação  teórica  e  bibliografia;  e)  estágio  avançado  de
desenvolvimento  da  pesquisa;  f)  coerência,  coesão  e  adequação  do  texto
apresentado às normas da Língua Portuguesa (Espanhola ou Inglesa, conforme o
caso). 

Não haverá recurso das decisões sobre admissão ou não e aprovação ou
não dos resumos e trabalhos para apresentação. A Comissão Julgadora se reserva
no direito de resolver os casos omissos e de criar ou complementar as regras acima
conforme os critérios mais adequados para promover os melhores resultados cien-
tíficos do Seminário.

6. Taxa de inscrição 
O recebimento da inscrição de trabalhos é condicionada ao pagamento de

taxa de inscrição no prazo estipulado para envio dos resumos, a qual deverá ser
recolhida conforme as instruções disponíveis no link do IV Seminário de Direito do
Estado  no  website da  Faculdade  de  Ciências  Humanas  e  Sociais  (FCHS)  da
UNESP/Campus de Franca – SP (www.franca.unesp.br). 

Os valores das inscrições são os seguintes: a) R$ 80,00 (oitenta reais)
por autor de trabalhos de pós-graduação; b) R$ 50,00 (cinquenta reais) por autor de
trabalhos de graduação; c) R$ 30,00 (trinta) para ouvintes. Não haverá devolução de
taxas de inscrição. 

Pesquisadores beneficiados por  quaisquer  programas de “permanência
estudantil”  terão  50%  de  desconto  no  valor  da  inscrição  para  apresentação  de
trabalhos e serão isentos para participação como ouvintes (até o limite de 30% de
isenções do total das vagas disponíveis para ouvintes). 

. 
7. Regras para apresentação dos trabalhos completos

Os  trabalhos  completos  deverão  apresentar  de  10  a  15  páginas,
exclusivamente  em  PDF,  com margens superior  e  esquerda de 3cm e inferior  e
direita de 2 cm, fonte  Times New Roman tamanho 12, espaçamento de parágrafo
1,5, com citações conforme as regras da ABNT, no sistema autor-data e conter os
seguintes elementos: a) título; b) instituição de pesquisa e dados do pesquisador; c)
introdução,  com  delimitação  do  problema  da  pesquisa,  justificativa,  objetivos  e
metodologia; d) desenvolvimento; e) conclusão; f) referências bibliográficas e fontes
efetivamente  utilizadas.  Trabalhos  completos  que  não  estiverem de  acordo  com
essas  regras  não  serão  publicados  nos  “Anais  do  IV  Seminário  de  Direito  do
Estado”. Os trabalhos completos deverão ser encaminhados exclusivamente para o
e-mail seminariodireitodoestado@hotmail.com, com o assunto “trabalhos”. Ressalta-
se que os trabalhos completos – revisados pelos autores após as comunicações
orais e debates – serão publicados nos Anais do IV Seminário de Direito do Estado. 
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8. Orientações sobre as comunicações orais
As sessões de comunicações orais ocorrerão conforme cronograma, local

e horário a serem definidos pela Comissão Organizadora, após a confirmação do re-
cebimento dos trabalhos completos, dentro dos momentos previstos para essa ativi-
dade na programação. Os trabalhos serão divididos conforme seu nível (graduação
ou pós-graduação) e eixo temático, sendo alocados, dentro de cada eixo, conforme
a afinidade dos problemas pesquisados. As sessões de comunicações orais privilegi-
arão, sobretudo, o debate entre os expositores e o público presente, de maneira que
o tempo das apresentações individuais (quinze minutos) será precisamente delimita-
do e controlado pelo moderador.

INFORMAÇÕES: seminariodireitodoestado@hotmail.com.

ORGANIZAÇÃO
DEPARTAMENTO  DE  DIREITO  PÚBLICO  DA  FACULDADE  DE  CIÊNCIAS
HUMANAS E SOCIAIS (FCHS) DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO
DE MESQUITA FILHO”  (UNESP)/ CAMPUS DE FRANCA – SP

GRUPO  DE  PESQUISA  “GOVERNANÇA  GLOBAL,  DIREITOS  HUMANOS  E
DEMOCRACIA”

NÚCLEO DE CIDADANIA  ATIVA DA UNESP/FRANCA – SP

GRUPO DE PESQUISA EM “DIREITO REGULATÓRIO”

NÚCLEO DE ESTUDOS DE JUSTIÇA CONSTITUCIONAL E DEMOCRACIA

COORDENAÇÃO: 
Professor Doutor Murilo Gaspardo (Departamento de Direito Público/FCHS/UNESP)
Professor Doutor José Duarte Neto (Departamento de Direito Público/FCHS/UNESP)
Professor  Doutor  José  Carlos  de  Oliveira  (Departamento  de  Direito  Público  da
FCHS/UNESP)

APOIO: 

Processos N.º 2015/22939 – 2 e N.º 2015/24820 – 2. 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).
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