IV ENCONTRO DE PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS
Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Direito

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1. Poderão inscrever-se para participar do evento, docentes e alunos dos Cursos de Mestrado e
de Doutorado mantidos pela UVA/RJ e de outros Programas de Pós-Graduação regulares
vigentes em todo Brasil, desde que a comunicação a ser apresentada guarde afinidade com a
ementa do evento divulgada acima. O formulário de Inscrição (anexo I) e o resumo da
comunicação (em português e inglês e com até 04 palavras-chaves) deverão ser encaminhados
por email (admconflitosuva@gmail.com) até o dia 17 de setembro de 2019 conforme as regras
abaixo mencionadas.

1.1. A participação como ouvintes estará aberta a alunos matriculados nos Cursos de Graduação
que deverão, para fins de certificação como ouvintes, assinar lista de presença que será
disponibilizada nas sessões.

1.2. Não poderão participar do evento, como apresentadores de trabalhos, alunos ou professores
que não estejam vinculados a algum programa de pós-graduação regular, ainda que como
coautores de participantes regularmente vinculados a programas de pós-graduação.
1.3. Para cada trabalho apresentado, será permitido até dois autores, que poderão apresentá-lo
em dupla ou individualmente.
DAS INSCRIÇÕES E TAXAS

2. As inscrições serão encerradas no dia 17/09/2019. A ficha de inscrição preenchida online e o
resumo enviado são condições básicas para a participação no evento. Nome e demais dados dos
inscritos devem estar corretos, pois serão utilizados na expedição dos certificados de
participação.

2.1. A inscrição no evento é gratuita. O evento será realizado na UVA (campus Tijuca) nos dias
16 a 18 de outubro de 2019, conforme a programação a ser divulgada.
DA SUBMISSÃO DOS RESUMOS

3.1. O resumo e as palavras-chave (em português e inglês) deverão ter até 2.500 caracteres,
fonte 12, times new roman e espaçamento entre linhas 1,5. O título do

assunto a ser tratado

deverá ser indicado no cabeçalho do resumo, seguido do nome do autor(a), sua titulação e filiação
acadêmica.

3.1. O resumo com as palavras-chaves deverá seguir o formato indicado e ser enviado para o
seguinte endereço de e-mail: admconflitosuva@gmail.com;
3.2. As respostas sobre a aceitação dos resumos enviados para o evento, a ser decidida pela
comissão científica, serão remetidas para os e-mails informados na ficha de inscrição pelos
interessados;

3.3. Após a aprovação do resumo, o participante deverá encaminhar o artigo definitivo, até o dia
30/09/2019 (e-mail: admconflitosuva@gmail.com) que será analisado pelo professor debatedor
de cada sessão na data do evento, como parte de sua dinâmica.
REGRAS PARA ELABORAÇÃO DO ARTIGO

4. A comunicação deverá ter até 15 páginas, constando o mesmo título do resumo, nome de
autor(es), sua titulação e filiação acadêmica, como declarados na ficha de inscrição. O texto da
comunicação adotará o seguinte formato: fonte 12, times new roman, espaçamento entre linhas
de 1.5, contendo Resumo e Abstract e 4 palavras-chave em português e em inglês.

4.1. O corpo do trabalho deverá conter obrigatoriamente: introdução, metodologia adotada,
desenvolvimento do tema, resultados (parciais ou conclusivos) apresentados, considerações
finais e, por último, as referências bibliográficas dos autores mencionados no texto, conforme as
normas previstas na ABNT (autor-data ou nota de rodapé).
DAS COMISSÕES

7. A Comissão Científica é formada pelos seguintes membros:
- Dr. Roberto Kant de Lima
- Drª. Maria Stella Faria de Amorim
- Drª. Barbará Gomes Lupetti Baptista
- Dr. Pedro Heitor Barros Geraldo

- Dr. Ronaldo Lobão
- Dr. Michel Misse
- Dr. Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo.

7.1. A Comissão Organizadora é formada pelos seguintes membros:
- Dr. Roberto Kant de Lima
- Dr.ª Maria Stella Faria de Amorim
- Dr. Michel Lobo Toledo Lima
- Dr.ª Milena Dalla Bernardina
- Ms. Hector Luiz Martins Figueira
- Ms. Luiz Fernando S. Sampaio

7.2. A comissão científica do evento estabelecerá a avaliação e a seleção dos resumos que irão
participar do evento. A indicação dos professores debatedores das sessões do evento; a
avaliação e seleção definitiva para a publicação em coletânea dos trabalhos a serem indicados a
comissão científica pelos debatedores para a publicação.
DOS CERTIFICADOS

8. Serão concedidos certificados de participação para aqueles que fizerem apresentação de
trabalhos completos nas sessões do evento. Os alunos da Graduação em Direito que
comparecerem às sessões do evento receberão certificados como ouvintes, mediante frequência
registrada, e poderão contabilizar horas de atividades complementar (HAC).

CRONOGRAMA

9.

Inscrições e submissão de resumos

Até 17/09

Resultado dos resumos aceitos

20/09

Envio dos trabalhos definitivos

Até 30/09

Evento

16/10 a 18/10

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10. Demais dúvidas devem ser encaminhadas à Coordenação do Evento através do e- mail:
admconflitosuva@gmail.com

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2019.
Dr. Roberto Kant de Lima e Dr.ª Maria Stella Faria de Amorim

ANEXO I

Nome:

Titulação (doutor, doutorando, mestre ou mestrando):

Programa de Pós-Graduação a que é vinculado:

Título do trabalho:

Link do currículo Lattes do(s) participante(s):

Email e telefone para contato:

Observação: Conforme regra do edital do IV Encontro de Pesquisas em Administração de
Conflitos, cada trabalho apresentado poderá ter até dois autores

