II COLÓQUIO INTERNACIONAL DE DIREITO E LITERATURA:
“A REPRESENTAÇÃO DO JUIZ E O IMAGINÁRIO SOCIAL”

EDITAL PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO

Regulamento para submissão de trabalhos científicos a serem apresentados durante o II Colóquio
Internacional de Direito e Literatura da IMED.

Artigo 1º. Da modalidade dos trabalhos acadêmicos.
1.1.

Os trabalhos científicos submetidos deverão refletir proposta teórica resultante de

pesquisa acerca das intersecções entre Direito e Literatura, mais especificamente daquilo
que vem sendo classificado como Direito na Literatura (Law in Literature), Direito como
Literatura (Law as Literature) e Direito da Literatura (Law of Literature).
1.2.

Para fins de inscrição, bastará o envio do resumo dos trabalhos a serem apresentados

no evento na modalidade de comunicação oral. Os resumos deverão conter (a) título, (b)
autor e (c) texto com até 250 palavras.
1.3.

A versão completa e definitiva dos trabalhos deverá ser entregue na data da

apresentação para fins de publicação.
1.4.

Os trabalhos devem observar o limite máximo de 20 (vinte) páginas, conter

título/title, resumos/abstract e palavras-chave/keywords, além de seguir as normas da
ABNT: fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 entre linhas, antes e depois
0pt, com primeira linha recuada em 0cm. As margens devem ser: superior 3cm, inferior 2cm,
esquerda 3cm e direita 2 cm. As referências deverão ser realizadas através do sistema de
notas de rodapé.
1.5.

Serão aceitos até 2 (dois) trabalhos por autor, admitindo o máximo de 3 (três)

coautores.
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Artigo 2º. Do público alvo.
Os trabalhos científicos poderão ser apresentados por alunos de graduação, alunos de pósgraduação, pesquisadores e docentes.
Artigo 3º. Da inscrição e dos prazos.
3.1. As inscrições serão realizadas até 10 de outubro de 2013, através do site da IMED
(www.imed.edu.br), por meio do envio do formulário de inscrição devidamente preenchido.
O resumo do trabalho deverá ser encaminhado no mesmo prazo, por e-mail, para o seguinte
endereço: iicidil@imed.edu.br.
3.2. Para a apresentação do trabalho, que ocorrerá na modalidade “comunicação oral”, é
necessária a prévia inscrição do(s) autor(es) no evento, no valor total de R$ 70,00 (setenta
reais), que incluirá a participação no evento.
3.3. O pagamento do valor da inscrição será efetuado por meio de boleto bancário gerado
online no ato da inscrição.
3.4. Os resumos dos trabalhos aprovados serão divulgados no site do KATHÁRSIS – Centro de
Estudos em Direito e Literatura (www.katharsis.imed.edu.br) no dia 17 de outubro de 2013,
bem como o cronograma das apresentações.
Artigo 4º. Da avaliação dos trabalhos.
Os trabalhos encaminhados serão submetidos à banca avaliadora, composta pelos
professores que participarão do evento, que observarão os critérios de avaliação
estabelecidos pela Comissão Científica do II CIDIL.
Artigo 5º. Da apresentação dos trabalhos.
5.1. Os trabalhos aprovados deverão ser apresentados, na forma de “comunicação oral”, nos
dias 31 de outubro e 1° de novembro de 2013, das 14 às 17h, conforme cronograma a ser
publicado no site KATHÁRSIS – Centro de Estudos em Direito e Literatura.
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5.2. Cada trabalho deverá ser apresentado no tempo máximo de 15 (quinze) minutos. Não
será fornecido qualquer recurso multimídia.
5.3. Os participantes de outras cidades poderão indicar a data e horário mais convenientes
para sua apresentação, cabendo à Comissão Organizadora deferir a solicitação de acordo
com a disponibilidade.
Artigo 6º. Da publicação dos trabalhos.
6.1. Os trabalhos científicos que forem aprovados, apresentados e entregues no prazo
estabelecido serão publicados nos Anais do II Colóquio Internacional de Direito e Literatura.
6.2. Para a publicação, é obrigatória a apresentação do trabalho pelo autor ou por um dos
co-autores.
Artigo 7º. Disposições finais.
7.1. Situações omissas no presente Regulamento serão decididas pela Comissão Científica do
evento.
7.2. As dúvidas relativas à participação na apresentação de trabalhos serão dirimidas através
do e-mail: iicidil@imed.edu.br.
7.3. O presente Regulamento entra em vigor na data da publicação.
Passo Fundo (RS), 13 de agosto de 2013.
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