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SEMINÁRIO DE DIREITO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS - 2011
ALTERADO prazo para submissão EM 20.09.2011 pela Coordenação do NEI
OBJETIVOS/ JUSTIFICATIVA/ METODOLOGIA
O presente evento encontra justificativa na necessidade em se fomentar a reflexão sobre a
dinâmica valorização do Direito internacional, a construção de normas a partir das Relações
Internacionais na atualidade, e o relevante destaque à defesa do interesse nacional ao tempo em que
o Brasil pode ser visto como um novo player internacional.
As temáticas contemporâneas, tais como: o Universalismo e o Multilateralismo humanista, a
promoção do desenvolvimento e da integração, a governança global e a construção de uma ordem
internacional mais justa e democrática, a reforma da ONU, os avanços científicos e a alta tecnologia,
a diversidade biológica e energia, os conflitos e crises internacionais, a livre circulação de pessoas, a
constitucionalização dos tratados e a cooperação internacional entre países e continentes, devem ser
constantemente estudadas e mantidas reflexões sobre as mesmas.
Estas temáticas, reunidas no Seminário de Direito e Relações Internacionais na Unifor, tem
como seu objetivo principal, envolver os estudiosos do Direito e das Relações Internacionais na
construção e transmissão para a comunidade em geral, de conhecimentos sobre os reflexos para a
sociedade mundial das ações proativas do Brasil na sua política internacional, como instrumento de
esperança entre os povos, exaltando a paz e o diálogo com países em lados opostos e buscando a
promoção de valores humanistas em escala global.
Com esta motivação e dando segmento ao se compromisso em desenvolver e aprofundar
estudos em Direito e Relações Internacionais desde 2007, a Universidade de Fortaleza promove
entre os dias, 26 a 28 de outubro de 2011, o debate sobre temas de Direito e Relações
Internacionais, envolvendo, Professores, Diplomatas, Estudantes de diversos cursos, além de
estudiosos e convidados de instituições brasileiras e Internacionais, visando, também, estimular cada
vez mais alunos e professores, direcionando-os ao enfrentamento de situações voltadas para a
reflexão nos planos de ensino do Direito Internacional e das Relações Internacionais.
A metodologia a ser aplicada no evento será no formato de painéis com conferências e
expositores palestrando em torno de uma temática pertinente as linhas de pesquisa do “Núcleo de
Estudos Internacionais”, aberta à participação dos presentes, e de painel com os apresentadores
dos melhores trabalhos aprovados, submetidos ao Seminário.
PÚBLICO ALVO
A participação no Seminário está aberta a todo profissional da área jurídica e afins, estudante ou
professor, brasileiro ou estrangeiro de qualquer instituição.
SUBMISSÃO DE TRABALHOS
O envio de trabalhos deve ser feito por meio do endereço nei@unifor.br “Rodada de
Eventos em Direito e Relações Internacionais: Seminário de Direito e Relações
Internacionais” de acordo com a temática de interesse do interessado, observando os
critérios abaixo definidos:
Prazos para submissão de trabalhos:
Os prazos para submissão on-line de trabalhos estão definidos na página da Unifor no
link PESQUISA – Núcleo de Estudos Internacionais ou www.unifor.br/nei e se estendem
até 06 de outubro de 2011. Divulgação dos trabalhos aprovados e os selecionados
para apresentação: até 10 de outubro de 2011.

Critérios para submissão de Trabalhos
1.1 - Os trabalhos (formato artigo ou ensaio) deverão ser inéditos, podendo ser
individuais ou em co-autoria. Os temas sugeridos são; Direito Internacional; Relações
Internacionais; Defesa e Segurança, Comércio ou Negócios Internacionais; Direitos
Humanos Internacional.
1.2 - Os trabalhos serão avaliados por uma comissão científica que procederá a
análise inominal dos mesmos, e em seguida selecionará os 07 melhores para
apresentação na data marcada na programação do evento, no tempo médio de 12
minutos.
1.3 Os Trabalhos deverão ser enviados para o endereço nei@unifor.br ou para o
destinatário e endereço seguinte: Prof. Walber Muniz – Núcleo de Estudos
Internacionais – NEI - Vice Reitoria de Pós-Graduação da Universidade de Fortaleza
(Av. Washington Soares, 1.321 CEP 60811-905 Fortaleza-Ce);
1.4 - Deverão ter entre 15 (quinze) e 20 (vinte), páginas em word, folha A4, incluídas
as referências, processadas em Times New Roman, corpo 12, alinhamento justificado,
espaço entre linhas 1,5, espaço do parágrafo 1,5 cm, margens superior e esquerda 3,0
cm, inferior e direita 2,0 cm. Resumo claro e conciso (Min. 100 e máximo de 250
palavras). As citações e as referências bibliográficas devem seguir as regras da ABNT;
1.5 - Os trabalhos deverão ser precedidos por uma folha na qual se fará constar o
título do trabalho, nome do autor (ou autores), endereço, telefone, fax e e-mail,
situação acadêmica, títulos, instituições às quais pertençam os autores e a principal
atividade exercida;
1.6 Os critérios para avaliação dos trabalhos são: 1. estrutura; 2. clareza no
desenvolvimento do tema e coerência com seus objetivo e resultados, 3. pertinência
aos temas sugeridos no item 1.1
1.7 - Os trabalhos são cedidos sem custos pelos seus autores e acompanhados de
carta de sessão de direitos autorais ao NEI, que poderá publicá-los com menção dos
nomes dos respectivos autores e do evento. (Modelo disponibilizado no site
www.unifor.br/nei )
1.8 - Os Anais serão disponibilizados no site da UNIFOR e em CD (com ISBN emitido
pela Biblioteca Nacional);
Informações ou considerações podem ser solicitadas pelo e-mail: nei@unifor.br
INFORMAÇÕES
Para quaisquer informações, o inscrito deverá se dirigir ao Coordenador da Rodada
de Eventos em Direito e Relações Internacionais: Seminário de Direito e Relações
Internacionais.
Comissão Organizadora da II Rodada de Eventos em Direito e Relações
Internacionais
Antônio Walber Muniz. walber@unifor.br
Equipe de apoio:
Prof. João Bosco, Edson Pereira Neto, Viviane Pontes, Mabel Portela, Cibele Studart,
Igor Ramos, Carla Mariana, Camila de Paula, Fco. Moreira Neto, Rafaela Brito, Giselly
Andrade, Eduarda, Maria Célia de Lima Oliveira, Lorena Costa Lima, Camila Moutinho,
Bruna Demes, Priscila Saraiva, Lucas Macedo, Valter Carmo.

Supervisão Geral: Daniela Gardano Mont’alverne. Divisão de Pesquisa da VRPPG:

