
 

LABORATÓRIO DE DIREITOS HUMANOS DA UFOPA 
II COLÓQUIO DE DIREITOS HUMANOS DA AMAZÔNIA 

20 e 21 de novembro de 2017 

Tema: ESTADO, PROCESSO E DIREITOS HUMANOS 

EDITAL  

O Laboratório de Direitos Humanos da Universidade Federal do Oeste do 
Pará – LABDH/UFOPA - TORNA PÚBLICO o presente edital de seleção de 
Resumos científicos a serem apresentados na II COLÓQUIO DE DIREITOS 
HUMANOS DA AMAZÔNIA. O evento que, este ano, conta com palestrantes 
de várias localidades nacionais e estrangeiras, busca fomentar o 
compartilhamento de saberes entre juristas e acadêmicos, bem como a 
socialização dos resultados de pesquisas desenvolvidos no meio acadêmico 
de Santarém e região.  

I. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 1º – A inscrição de Resumos para a II COLÓQUIO DE DIREITOS 
HUMANOS DA UFOPA se dará única e exclusivamente através da Inscrição 
no Evento e Envio de Resumo de acordo com as normas para apresentação 
de resumos disponíveis no ANEXO A.  

II. DA INSCRIÇÃO  

Art. 2º – A inscrição se dará pelo preenchimento virtual da Ficha de Inscrição 
e entrega do resumo do trabalho em meio eletrônico https://goo.gl/forms/
sElrsZoCjQsVBKEv1 

Início: 09/10/2017 Término: 31/10/2017  

III. ENVIO DOS RESUMOS E MODALIDADES  

Art. 3º - O envio dos resumos obedecerá a data de início em 09/10/2017, 
com finalização em 31/10/2017.  

Art. 4º - o proponente poderá enviar o resumo para os anais da II 
COLÓQUIO DE DIREITOS HUMANOS DA UFOPA nas seguintes 
modalidades:  

https://goo.gl/forms/sElrsZoCjQsVBKEv1
https://goo.gl/forms/sElrsZoCjQsVBKEv1


1- Resultado de pesquisa científica, contendo caracterização do tema, 
justificativa, objetivo da pesquisa, metodologia utilizada, resultados e 
conclusão/considerações finais; 

2- Trabalho de extensão, caracterizado pela intervenção junto à comunidade,  
e deve conter introdução, descrição das principais ações desenvolvidas, 
resultados alcançados e considerações finais;  

A. Para submeter resumos pelo menos um dos autores deverá estar 
inscrito.  

B. Serão aceitos Trabalhos de Extensão que contenham a quantidade 
máxima de 8 integrantes por trabalho e Resultados de Pesquisa 
científica, 3 integrantes no máximo por pesquisa, sendo um autor e dois 
coautores. 

C. Será permitida apenas uma publicação em cada modalidade por 
inscrição por autor principal. 

Art. 5º - Quanto à formatação dos trabalhos, o interessado deverá seguir 
estritamente as orientações e especificações das normas para a elaboração 
dos Resumos no ANEXO A.  

Art. 6º – Serão excluídas as propostas que não cumprirem as exigências 
deste capítulo ou que não se adequarem à temática proposta pelo evento, 
qual seja: ESTADO, PROCESSO E DIREITOS HUMANOS. 

 Grupos Temáticos: 

 01 – Direitos Internacional dos Direitos Humanos 

 02 – Direito e Administração Pública 

 03 – Direito Civil e Processo Civil 

 04 – Direito Penal, Criminologia e Processo Penal 

 05 – Acesso à Justiça e formas de resolução de conflitos 

 06 – Direito Internacional 

 07 – Direito Constitucional e Teoria da Constituição  

 08 – Filosofía e Sociología do Direito 

 09 – Psicología Jurídica 

 10 – Cinema, Literatura e Direitos Humanos 



IV. DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS TRABALHOS  

Art. 7º- Todos os trabalhos serão enviados para o comitê científico composto 
por professores integrantes do Laboratório de Direitos Humanos da UFOPA, 
de comprovada competência nas áreas contempladas no evento. A 
divulgação dos trabalhos aprovados está prevista para o dia 12/11/2017.  

V. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS  

Art. 8º- As apresentações dos trabalhos incluirão, além de exibição do pôster 
durante a duração da II COLÓQUIO DE DIREITOS HUMANOS DA UFOPA, 
a apresentação dos trabalhos por, pelo menos, um dos autores aos 
participantes interessados, em horário a ser definido pela Comissão 
Organizadora do evento.  

VI. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 9º – A inscrição implica o reconhecimento e a aceitação, pelo 
proponente, das condições totais previstas neste Edital.  

Art. 10º – A Comissão Organizadora do II COLÓQUIO DE DIREITOS 
HUMANOS DA UFOPA não cobrirá eventuais gastos do proponente com 
transporte, alimentação e hospedagem, bem como pela confecção dos 
pôsters. 

Art. 11º – As disposições e instruções contidas no formulário de Inscrição e 
nas normas para preparação de resumos constituem normas que passam a 
integrar o presente Edital.  

Art. 12º – Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer 
determinações complementares ou avisos oficiais que vierem a ser 
publicados pela Comissão Organizadora deste evento, respeitando a 
temporalidade ao início do evento.  

  



ANEXO A  

NORMAS PARA ELABORAÇÃO E INSCRIÇÃO DOS RESUMOS PARA O II 
COLÓQUIO DE DIREITOS HUMANOS DA AMAZÔNIDA. 

Nome do primeiro autor1  
Nome do segundo autor2  

Para apresentar e ter seu trabalho publicado nos anais da Jornada, o autor 
deverá submeter o resumo até 31/10/2017. A aceitação do trabalho estará 
disponível nos murais e na página do grupo, no dia 12/11/2017. O trabalho 
será publicado na forma em que for submetido, sendo, portanto, de inteira 
responsabilidade do (s) autor (es) a forma e o conteúdo apresentados. Na 
inscrição, o autor deverá informar: nome completo, título do trabalho, e-mail 
e telefone, área temática em que melhor se enquadra o trabalho (de acordo 
com as áreas temáticas do CNPq), tipo do trabalho (trabalho de pesquisa ou 
trabalho de extensão). Somente os resumos aprovados pela Comissão 
Científica do Evento serão publicados no livro de resumos e poderão ser 
apresentados na forma de pôster. O resumo deverá conter no máximo UMA 
lauda (incluindo título e todos os dados solicitados, além das notas de 
rodapé), editado em Word for Windows, com fonte Times New Roman, 
tamanho 12, espaçamento entre linhas simples e alinhamento justificado. O 
Título do trabalho deverá estar em letras maiúsculas e em negrito, e devem 
constar ainda: Nome do(s) autor (es), instituição e e-mail para 
correspondência. O resumo deverá ser em parágrafo único, onde devem 
estar inseridos: introdução, referencial teórico, objetivo do estudo, 
metodologia, resultados e conclusão ou proposição. Abaixo do texto, devem-
se indicar três palavras-chave e, após estas, as siglas dos órgãos 
financiadores, se for o caso. O resumo deverá conter no máximo 400 
palavras.  

Palavras-chave: Elaboração de resumo, Pesquisa, Iniciação científica. 

_____________________________________________________________
_______1 Titulação do primeiro autor e instituição onde está vinculado, 
seguido de e-mail  

2 Titulação do segundo autor e instituição onde está vinculado, seguido de e-
mail 


