
CHAMADA PARA APRESENTAÇÃO DE RESUMOS À “I JORNADA DE DIREITO 

ANIMAL: um necessário diálogo transdisciplinar” 

O Grupo de Pesquisa em Criminologia da Faculdade Estácio do Rio Grande do Sul 

convida toda a comunidade acadêmica para o envio de resumos para seleção e apresentação 

oral dos correspondentes artigos científicos durante a “I Jornada de Direito Animal: um 

necessário diálogo transdisciplinar”, que ocorrerá entre os dias 23 e 24 de agosto de 2018, no 

Auditório da Faculdade Estácio do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 

1. Do envio dos trabalhos científicos  

1.1. Esta chamada para apresentação de trabalhos está aberta para todos os interessados, no 

âmbito dos Grupos de Trabalho [ver item 3] e critérios estabelecidos neste edital;  

1.2. A inscrição dos trabalhos será realizada exclusivamente via e-mail, para o endereço 

inscricoesgtsdireitoanimal@gmail.com , até às 23h59min do dia 31 de julho de 2018;  

1.3. O e-mail de inscrição deverá obedecer as seguintes instruções: 

1.3.1. No campo “assunto” deverá constar apenas os dizeres “Inscrição de Resumo para o GT 

XXXXXX”;  

1.3.2. No corpo da mensagem constarão: I. Nome(s) completo(s) do(s) autor(es) – no máximo 

dois e do orientador (se houver); II. Afiliação institucional (se houver) e breve currículo 

acadêmico do(s) autor(es); III. Informações para contato (e-mail e telefone); IV. Título do 

trabalho; V. Grupo de Trabalho pretendido; 

1.3.3. O arquivo deverá ser enviado em anexo, preferencialmente nos formatos “.doc” ou 

".docx";  

1.4. Um e-mail de confirmação de recebimento será enviado pela Comissão Organizadora da 

Jornada, e servirá como comprovante da submissão do resumo à avaliação;  

1.5. Será aceita a submissão de no máximo 02 (dois) artigos por participante, computando-se 

aqueles escritos em coautoria. Nas situações em que se constatar mais de duas inscrições de 

um mesmo autor, aquelas duas realizadas em primeiro momento serão as consideradas pela 

Comissão;  

1.5.1. No caso de duas inscrições de um mesmo autor, cada artigo deverá ser inscrito 

individualmente.  

2. Da formatação dos trabalhos  

2.1.1. A formatação dos resumos deverá observar os seguintes critérios: fonte Times New 

Roman tamanho 12, espaço simples, justificado, em língua portuguesa;  

2.1.2. Os artigos terão dimensão máxima de dois mil caracteres, considerando-se os espaços; 

deverão constar Tema, Objetivos, Metodologia, Resultados e Conclusão, em corpo único.  
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2.1.3. Deverão ser colocadas no máximo 03 (três) palavras-chave, separadas por ponto final. 

3. Dos Grupos de Trabalho 

3.1. Os artigos devem, obrigatoriamente, se enquadrar em um dos Grupos de Trabalho (GTs): 

3.2.1. Direito Animal e o Ordenamento Jurídico Brasileiro: uma inserção urgente e 

necessária (GT 1). 

Este GT pretende reunir trabalhos nos quais o Direito Animal dialogue com os demais 

ramos do Direito. Esperam-se trabalhos com uma temática voltada à abordagem do Direito, 

transcendendo para além do panorama presente e vislumbrando possibilidades futuras de 

inserção do Direito Animal. 

3.2.2. Aspectos transdisciplinares do Direito Animal (GT 2). 

O objetivo deste GT é reunir trabalhos que abordem o Direito Animal nos seguintes 

campos: Ciências Agrárias, Área da Saúde, Direito Ambiental, Ética, Bioética e Educação 

Animalista, entre outros. Seria desejável a proposta de iniciativas que visem à inserção e 

valorização dos animais não humanos, com o necessário respeito à vida em todas as suas 

formas. 

4. Da seleção dos trabalhos  

4.1. Os trabalhos serão submetidos à Comissão Avaliadora, composta por docentes 

coordenadores do GT, que fará a avaliação e a aprovação de trabalhos para a apresentação na 

forma de comunicação oral.  

4.2. Serão considerados, para fins de avaliação, a adequação aos critérios formais exigidos por 

esta chamada de trabalhos, a originalidade do trabalho, a pertinência com os GTs e o rigor 

acadêmico da pesquisa desenvolvida.  

4.3. Poderá a Comissão Avaliadora, a seu exclusivo critério, alterar o GT pretendido pelo(s) 

autor(es) quando do envio da inscrição, caso entenda ser outro mais pertinente ao assunto 

abordado no trabalho enviado.  

5. Da divulgação do resultado e das apresentações dos artigos  

5.1. Os autores dos trabalhos selecionados serão avisados pelo e-mail informado no ato da 

inscrição até o dia 13 de agosto de 2018;  

5.2. Não caberá recurso ou revisão quanto à decisão dos trabalhos aprovados ou não pela 

Comissão Avaliadora.  

6. Da apresentação dos trabalhos aprovados 

6.1. Os artigos, cujos resumos foram aprovados, deverão ser apresentados na Faculdade 

Estácio do Rio Grande do Sul pelo próprio autor ou, no caso de dois autores, apenas um 



deverá apresentar. A ordem de apresentação será divulgada juntamente com a programação 

até o dia 13 de agosto de 2018.  

6.2. Fica estipulado desde já que as apresentações dos trabalhos selecionados para o GT 1 

ocorrerão dia 23 de agosto de 2018 à tarde e para o GT 2 ocorrerão dia 24 de agosto de 2018, 

também à tarde. 

6.3. Cada artigo terá o tempo máximo de 10 minutos para a apresentação. Poderão ser 

utilizados recursos audiovisuais (slides) compatíveis com o programa Power Point. 

7. Os autores dos artigos apresentados receberão certificado. 

8. Disposições finais  

8.1. Os trabalhos que não atenderem aos requisitos formais deste Edital serão sumariamente 

rejeitados.  

8.2. Quaisquer situações não previstas neste Edital, bem como as dúvidas relacionadas à 

interpretação dessas disposições, serão analisadas e julgadas pela Comissão Organizadora da 

“I Jornada de Direito Animal”.  

Porto Alegre, 01 de junho de 2018. 


