
 

Chamada de trabalhos: 

O I Seminário de Pesquisa de Pós-graduados em Direito do Centro-Oeste é uma iniciativa é dos                
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito do Instituto Brasileiro de Ensino,            
Desenvolvimento e Pesquisa (PPGD/IDP), cujo foco é promover um espaço democrático e crítico             
para que os/as estudantes de Mestrado e Doutorado em Direito do Centro-Oeste possam debater e               
qualificar suas pesquisas. 

Assim, é a partir do desenvolvimento e resultados das pesquisas nos diferentes programas de              
pós-graduação stricto sensu na área do Direito na região Centro-Oeste do Brasil, que busca-se              
promover debates das questões sociais, políticas e econômicas no país desde suas implicações             
jurídicas, a partir do compartilhamento de pesquisas e seus acúmulos teóricos e metodológicos no              
campo disciplinar do Direito. 

Tendo como tema “O Direito no Brasil Contemporâneo: crises, agendas e perspectivas de pesquisa”,              
entre os dias 28 a 30 de outubro, procura-se instigar nos(as) pós-graduandos(as) debates críticos              
sobre o estado atual da disciplina no país, comentando o panorama geral da área e averiguando os                 
avanços recentes nas matérias relativas ao campo em termos da produção intelectual, das             
abordagens metodológicas e dos objetos da pesquisa e da ciência do Direito, assim como o estatuto                
ontológico, epistemológico e ético do fazer jurídico-científico. 

Em face da pandemia de COVID-19, essa versão do seminário será realizada de maneira virtual, de                
modo que participantes da região possam conectar-se e trocar experiências sobre seus temas de              
estudo. 

Realize sua inscrição em: http://bit.ly/ISPPGDCO 

Regras gerais para submissão de propostas: 

Podem ser submetidos resumos de trabalhos de pesquisa originais para duas modalidades: 

a) Grupos de trabalho: consistem em apresentações e debates de 04 a 06 resumos              
expandidos, com duração máxima de 20 minutos cada, promovido pelos grupos de            
discentes e com o auxílio da Coordenação de um professor. Os GTs acontecerão             
simultaneamente em salas online do Zoom, cujos links estarão disponíveis na página do             
evento. 
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b) Workshops de Pesquisa: consistem em uma clínica metodológica para a discussão,           
aconselhamento e revisão de projetos de pesquisa em andamento. As sessões de            
workshops de pesquisa terão um ou dois professores(as) convidados(as) pelo comitê           
organizador para debater os projetos e desenhos de pesquisa de até 10 discentes em              
uma sessão. 

Poderão ser submetidos Grupos de Trabalho completos, desde que haja participação de pelo menos              
duas instituições diferentes e ambas localizadas na região Centro-Oeste. 

Não há definição de temáticas para as submissões, sendo organizadas por afinidade após a seleção               
dos trabalhos. 

As propostas de trabalhos para apresentação nos Grupos e no Workshop de Pesquisa poderão ser               
enviadas em português e inglês. 

O processo de submissão das propostas de trabalho é totalmente on-line, via formulário             
<http://bit.ly/ISPPGDCO> . Não serão aceitas inscrições individuais ou de trabalhos por telefone ou             
e-mail sob hipótese alguma. 

Recomenda-se, no ato da inscrição, a leitura atenta das regras para a submissão dos trabalhos.               
Somente serão analisados trabalhos que estejam dentro das regras, que atendam ao modelo             
indicado nesta chamada e que forem submetidos dentro do prazo. Os trabalhos que não              
apresentarem todas as exigências serão desclassificados. 

Após a avaliação dos trabalhos, não é permitida, em nenhuma hipótese, a alteração no título ou no                 
resumo, nem a adição de co-autor(es). 

O IDP não se responsabilizará por inscrições individuais ou de trabalhos não recebidas em              
decorrência de eventuais problemas técnicos e de congestionamento da rede. 

Cronograma: 

Divulgação: Agosto 31 a Outubro 30 

Prazo de Submissão: Setembro 25 

Divulgação de Resultados: Outubro 5 

Divulgação do Programa: Outubro 12 

Recepção dos trabalhos: Outubro 19 

  

Modalidades de Apresentação e Participação 

Os, as e xs discentes dos distintos Programas de Pós-Graduação (PPG) Stricto Sensu em Direito de                
instituições do Centro-Oeste poderão submeter o resumo das suas propostas nas modalidades            
apresentação em Grupos de Trabalho e Workshop de Pesquisa de Pós-graduação. 

É permitida a participação de discentes vinculados(as)(xs) aos diferentes PPG perante a            
comprovação de matrícula ativa no semestre 2020.2 da sua instituição. Ainda, é permitida a              
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participação de mestres(as)(xs) e doutores(as)(xs) sempre e quando não excedam os dois anos de              
titulação. 

Somente será permitida uma (1) submissão como autor(a) principal em uma (1) modalidade.             
Permite-se a apresentação em coautoria de no máximo um trabalho em outra modalidade. 

  

Grupos de Trabalho: 

Os Grupos de Trabalho buscam pôr em diálogo pesquisas originais oriundas da vivência no mestrado 
ou doutorado (acadêmico ou profissional), sejam elas relacionadas a teses ou dissertações, em curso 
ou defendidas, ou outras atividades de pesquisa. 

As sessões agrupam entre 4 e 6 apresentações organizadas por afinidade temática. As sessões terão 
duração aproximada de duas horas, e as apresentações entre 15 e 20 minutos cada uma. Ao final das 
apresentações se abrirá o debate sobre os trabalhos, em no máximo 30 minutos. 

Pede-se na submissão que os participantes se voluntariem como comentaristas dos trabalhos, 
priorizando recém doutores, doutorandos e mestres, nessa ordem. 

Os grupos serão coordenados por membros do comitê organizador e poderão acontecer em 
simultâneo, a depender do volume de submissões e das capacidades logísticas do IDP. 

Deverá ser enviado resumo em até 1.500 palavras, e até cinco (5) palavras chave na submissão.                
Caso aprovado, o artigo na íntegra deverá ter no máximo 8000 palavras, incluídos os espaços e                
referências bibliográficas, seguindo as normas da ABNT e deve ser enviado até o dia 19 de outubro. 

Poderão ser submetidos Grupos de Trabalho completos, desde que haja participação de pelo menos              
duas instituições diferentes e localizadas na região Centro-Oeste. 

  

Workshop de pesquisa: 

Os workshops de pesquisa funcionam como clínica metodológica para a discussão, aconselhamento            
e revisão de projetos de pesquisa em andamento. 

As sessões de workshops de pesquisa terão um ou dois professores(as) convidados(as) para debater              
os projetos e desenhos de pesquisa de até 10 discentes em uma sessão. 

Na primeira sessão os desenhos de pesquisa serão apresentados, em turmas por afinidade temática              
selecionados pelo crivo das submissões. Os participantes terão 5 minutos para, brevemente,            
apresentar seu desenho de pesquisa, auxiliado da proposta submetida que será circulada            
previamente. Participantes e docentes encarregados discutirão as principais preocupações e          
problemas da pesquisa jurídica. 

Durante a segunda sessão do workshop os participantes e docentes ajudarão na reformulação das              
perguntas de pesquisa e o desenho metodológico, aconselhando caminhos e possíveis alternativas.            



 

A divisão será feita por abordagens, seguindo a descrição das submissões, ou bem o aconselhamento               
da sessão anterior. 

Já no terceiro dia do encontro serão feitas recomendações de publicação: como encontrar uma              
revista para submeter artigos, o que levar em consideração ao enviar resumos para eventos, a               
agenda da pesquisa, publicação e eventos no Brasil hoje, entre outros tópicos. Essa sessão será geral                
para todos os participantes dos grupos de workshop. 

As propostas devem consistir em desenhos de pesquisa com resumos de até 2.000 palavras,              
detalhando o objeto da pesquisa, metodologia, hipóteses (se houverem) e achados preliminares da             
pesquisa, seguindo as normas da ABNT. As submissões devem ser individuais e serão avaliadas de               
maneira a criar grupos de trabalho entre pesquisas com pontos em comum. 

 

 

  

Orientações para submissão de propostas: 

No ato de inscrição, via formulário online <http://bit.ly/ISPPGDCO> , o(a)(x) proponente deverá: 

● Preencher o formulário de inscrição com seus dados pessoais como autor(a)(x)            
principal; 

● Escolher o tipo de submissão: Trabalho para Grupo de Trabalho, Grupo de Trabalho              
Completo ou Workshop de Pesquisa 

Para Apresentação em Grupo de Trabalho 

●        Indicar se o trabalho possui co-autor(a)(x) e inserir os dados pessoais 

● Incluir dados do trabalho: Título; Palavras-chave (max. 5); resumo em até 1.500             
palavras com espaços, em arquivo anexo em formato PDF. 

Para Grupos de Trabalho Completos 

● O(a)(x) proponente deverá se inscrever como autor(a)(x) principal, e será           
considerado(a)(x)   coordenador(a)(x); 

●        Incluir, em arquivo único em anexo em formato PDF, as seguintes informações 

○        Nome do Grupo de Trabalho 

○        Tema 

○        Instituições Participantes 

○        Comentaristas de cada apresentação: 

○        Nome: 
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○        Instituição e Curso (Mestrado ou Doutorado) 

○        Título 

○        Resumo de até 1.500 palavras 

○        Palavras chave (max. 5) 

Para Workshop de Pesquisa 

● Incluir dados do trabalho: Título; Palavras-chave; resumos de até 2000 palavras com             
espaços, detalhando o objeto da pesquisa, metodologia, hipóteses (se houverem) e           
achados preliminares da pesquisa, em anexo em formato PDF. 

  

Responsabilidades dos Participantes 

Após a aceitação do trabalho, os(as)(xs) autores(as)(xs) são responsáveis pelo envio do artigo 
completo para as apresentações, conforme normas estabelecidas nesta chamada. Os trabalhos 
devem ser enviados, impreterivelmente, até 19/10/2020, via formulário específico, conforme o 
cronograma apresentado. 

Os trabalhos para os Grupos de Trabalho devem seguir o seguinte formato: 

Formato: PDF 

Página: A4 (29,7 x 21cm). 

Margens: superior 3cm, inferior 2cm, esquerda 3cm e direita 2cm. 

Fonte: Arial tamanho 11. 

Espaçamento entre linhas: 1,5cm. 

Capa, contendo as seguintes informações: 

Nome do Evento 

Título do Trabalho em letras maiúsculas e em negrito (Idêntico ao título da proposta aprovada) 

Nome completo e instituição do(s) autor(es) 

Primeira Página contendo resumo submetido na inscrição e aprovado e Palavras-chave 

Para as Referências Bibliográficas utilizar o formato ABNT com tamanho da fonte 11pt. 

Para as submissões de trabalhos ao Workshop de Pesquisa, basta com a submissão do resumo 
como indicado acima. 

  



 

  

  


