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II ENCONTRO DE PROFESSORES DE DIREITO INTERNACIONAL NA UNIFOR

A participação no II Encontro de Professores está aberta a todo professor de Direito Internacional, brasileiro ou estrangeiro
de qualquer instituição.
SUBMISSÃO DE TRABALHOS
O envio de trabalhos para o II Encontro de Professores de Direito Internacional na Unifor deve ser feito por meio do endereço
nei@unifor.br “Rodada de Eventos em Direito e Relações Internacionais: II Encontro de Professores de Direito
Internacional na Unifor” de acordo com a temática proposta, 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 30 de outubro de 2013. Divulgação dos trabalhos aprovados e os
selecionados para apresentação: até 05 de novembro de 2013.
Critérios para submissão de Trabalhos
1.1 - Os trabalhos (formato artigo ou paper) deverão ser inéditos, podendo ser individuais ou em co-autoria. A TEMÁTICA
CENTRAL é: “O Brasil e suas novas parcerias internacionais”. As áreas de estudo sugeridas 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 05 melhores para apresentação na data marcada na programação do evento, no tempo médio de até 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 12 (doze) e 15 (quinze), 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 e carta de cessão de direitos autorais;
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 cessão de direitos autorais ao
NEI (Núcleo de Estudos Internacionais da Unifor), que poderá publicá-los, até o dobro da quantidade selecionada para
apresentação, com menção dos nomes dos respectivos autores e do evento.
1.8 - Os Anais serão disponibilizados em CD (com ISBN emitido pela Biblioteca Nacional); Informações ou considerações
podem ser solicitadas pelo e-mail: nei@unifor.br
INFORMAÇÕES
O dia e hora da realização do II Encontro de Professores serão divulgados juntamente com a Programação de toda a IV
Rodada.

Os demais Eventos da IV Rodada, Jornada Brasileira e o Seminário de Direito e Relações Internacionais terão programação
específica.
Para quaisquer informações sobre o II Encontro de Professores, o inscrito deverá se dirigir ao Coordenador da IV Rodada de
Eventos em Direito e Relações Internacionais:
- Coordenação do II ENCONTRO DE PROFESSORES DE DIREITO INTERNACIONAL NA UNIFOR:
Antônio Walber Muniz. Coordenador do Núcleo de Estudos Internacionais da UNIFOR. walber@unifor.br
Supervisão Geral: Profa. Mônica Carvalho. Divisão de Pesquisa da VRPPG:
Comissão Científica:
Prof. Dr. Martônio Mont’Alverne Barreto Lima
Prof. Dr. Iure Paiva (UFPB)
Prof. Dr. Filomeno Moraes
Prof. Dr. Sérgio Pinheiro Sant’Anna (UCAM)
Prof. Dr. Newton Albuquerque
Profa. Ms. Mary Lucia Andrade
Profa. Dra. Ana Maria D’Ávila Lopes
Prof. Ricardo Bacelar Paiva
Profa. Ms. Amélia Soares Rocha
Prof. Ms. Paulo Portela
Prof. Dr. Wagner Iglecias (USP)
Prof. Dr. Sydrião Alencar Junior
Prof. Edson Aragão Portela (Comissão de Direito Internacional OAB-CE)
Profa. Viviane Rufino (Comissão de Direito Internacional OAB-CE)
Profa. Anne Dantas (Comissão de Direito Internacional OAB-CE)

JORNADA BRASILEIRA DE DIREITO INTERNACIONAL NA UNIFOR
A participação na Jornada Brasileira de Direito Internacional na Unifor está aberta a pesquisadores em Direito
Internacional, integrantes de grupos de pesquisa ou núcleos de pesquisa na área e de quaisquer instituições.
SUBMISSÃO DE TRABALHOS
O envio de trabalhos para a Jornada deve ser feito por meio do endereço nei@unifor.br “ IV Rodada de Eventos em
Direito e Relações Internacionais: Jornada Brasileira de Direito Internacional na Unifor” de acordo com o projeto de pesquisa
em desenvolvimento, em no Núcleo de Estudos em que faça parte, 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 30 de outubro de 2013. Divulgação dos trabalhos aprovados e os
selecionados para apresentação: até 05 de novembro de 2013.
Critérios para submissão de Trabalhos à Jornada
1.1 - Os trabalhos (formato paper ou ensaio 4 a 6 laudas) deverão ser vinculados a pesquisa desenvolvida, podendo ser
individuais ou em co-autoria. As áreas de estudo sugeridas são; Direito Internacional; Relações Internacionais; Defesa e
Segurança, Comércio ou Negócios Internacionais; Políticas Internacionais em Direitos Humanos.
1.2 - Os trabalhos serão avaliados por uma comissão científica que procederá a análise inominal dos mesmos, e em seguida
selecionará os 10 melhores para apresentação em forma de comunicação acadêmica, na data marcada na programação do
evento, no tempo médio de até 07 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 04 (quatro) e 06 (seis), 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 150 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, instituição a que pertence o pesquisador, o orientador
e a principal atividade exercida por ambos;
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 cessão de direitos autorais ao
NEI (Núcleo de Estudos Internacionais da Unifor), que poderá publicá-los, até o dobro da quantidade selecionada para
apresentação, com menção dos nomes dos respectivos autores e do evento.
1.8 - Os Anais serão disponibilizados em CD (com ISBN emitido pela Biblioteca Nacional); Informações ou considerações
podem ser solicitadas pelo e-mail: nei@unifor.br
INFORMAÇÕES
O dia e hora da realização da Jornada será divulgado juntamente com a Programação de toda a IV Rodada de Eventos.

Os demais Eventos da IV Rodada, Seminário e o II Encontro de Professores de Direito Internacional terão programação
específica.
Para quaisquer informações sobre a Jornada Brasileira, o inscrito deverá se dirigir ao Coordenador da Rodada de Eventos
em Direito e Relações Internacionais: Jornada Brasileira de Direito Internacional.
- Coordenação da JORNADA BRASILEIRA DE DIREITO INTERNACIONAL NA UNIFOR:
Antônio Walber Muniz. Coordenador do Núcleo de Estudos Internacionais da UNIFOR. walber@unifor.br
Supervisão Geral: Profa. Mônica Carvalho. Divisão de Pesquisa da VRPPG:
Comissão Científica:
Prof. Dr. Sidney Guerra Reginaldo
Prof. Dr. Fco Lisboa Rodrigues
Prof. Dr. Laecio Noronha Xavier
Prof. Ms. Antônio Walber Muniz
Prof. Ms. Eduardo Régis Girão
Profa. Ms. Ana Luisa Demoraes
Prof. Ms. Moacir Barreira Danziato
Profa. Ms. Rosa Júlia Plá Coelho
Prof. Ms. Valter Moura Carmo
Profa. Ms. Mariana Dionízio
Prof. Ms Marcelo Ribeiro Uchoa
Prof. Ms. Pedro Telmo Vasconcelos
Profa. Ms. Marina Cartaxo
Profa. Elizabeth Alecrim

SEMINÁRIO DE DIREITO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

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 para o Seminário deve ser feito por meio do endereço nei@unifor.br “IV Rodada de Eventos em
Direito e Relações Internacionais: Seminário de Direito e Relações Internacionais” de acordo com a temática geral proposta
para o Evento em 2013, 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 30 de outubro de 2013. Divulgação dos trabalhos aprovados e os
selecionados para apresentação: até 05 de novembro de 2013.
Critérios para submissão de Trabalhos ao Seminário
1.1 - Os trabalhos (formato artigo ou ensaio) deverão ser de preferencia inéditos, podendo ser individuais ou em co-autoria. A
TEMÁTICA CENTRAL é: “O Brasil e suas novas parcerias internacionais”. As áreas de estudo sugeridas são; Direito
Internacional; Relações Internacionais; Defesa e Segurança, Comércio ou Negócios Internacionais; Políticas Internacionais
em Direitos Humanos.
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 até 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 12 (doze) 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.
orientadores e a principal atividade exercida por ambos;
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 cessão de direitos autorais ao
NEI (Núcleo de Estudos Internacionais da Unifor), que poderá publicá-los, até o dobro da quantidade selecionada para
apresentação, com menção dos nomes dos respectivos autores e do evento. (Modelo disponibilizado no final deste
documento.

1.8 - Os Anais serão disponibilizados em CD (com ISBN emitido pela Biblioteca Nacional); Informações ou considerações
podem ser solicitadas pelo e-mail: nei@unifor.br
INFORMAÇÕES
O dia e hora da realização do Seminário serão divulgados juntamente com a Programação de toda a Rodada.
Os demais Eventos da IV Rodada, Jornada Brasileira e o II Encontro de Professores de Direito Internacional terão
programação específica.
Para quaisquer informações sobre o Seminário, o inscrito deverá se dirigir ao Coordenador da IV Rodada de Eventos em
Direito e Relações Internacionais: Seminário de Direito e Relações Internacionais.
- Coordenação do SEMINÁRIO DE DIREITO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS:
Antônio Walber Muniz. Coordenador do Núcleo de Estudos Internacionais da UNIFOR. walber@unifor.br
Supervisão Geral: Profa. Mônica Carvalho. Divisão de Pesquisa da VRPPG:
Comissão Científica:
Profa. Dra. Gina Vidal Pompeu
Prof. Dr. Martônio Mont’Alverne Barreto Lima
Prof. Dr. Adherbal Meira Mattos (UFPA)
Prof. Dr. Filomeno Moraes
Prof. Dr Gustavo Raposo Feitosa
Prof. Ms. Judicael Sudário de Pinho
Prof. Dr. Sidney Silva Guerra - UFRJ
Prof. Dr. Humberto Cunha Rodrigues
Prof. Dr. Rosendo Freitas Amorim
Profa, Dra. Tarin Montalverne - UFC
Profa. Dra. Ana Maria D’Ávila Lopes
Profa. Ms. Ana Luisa Demoraes
Profa. Dr. Marcelo Varella - UNICEUB
Prof. Dr. Marco Sena
Prof. Dr. Mário Ogasawara
Prof. Dr. Sérgio Cavalcante Forte
Prof. Dr. Sérgio Sant’Anna - UCAM
Prof. Ms. Valter Moura Carmo
Prof. Ms. Marcelo Ribeiro Uchoa
Prof. Edson Aragão Portela (Comissão de Direito Internacional OAB-CE)
Profa. Viviane Rufino (Comissão de Direito Internacional OAB-CE)
Profa. Anne Dantas (Comissão de Direito Internacional OAB-CE)
Profa Camila Figueiredo ( Comissão de Direito Internacional OAB-CE)

MODELO DE CARTA DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

CARTA DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS (MODELO)

Eu, ____________________________________________________ , brasileiro (a), solteiro (a), qualificação
__________________________________, Pelo presente termo, autorizo ao NEI a publicação do trabalho intitulado
“(TÍTULO)” de minha autoria na obra organizada e coordenada pelo Professor Antônio Walber M Muniz, a ser publicada
por Editora com sede em qualquer Estado Brasileiro. Trata-se de trabalho que atende aos requisitos que me foram
solicitados pelo coordenador da obra e do Núcleo de Estudos Internacionais da Unifor, e sobre o qual me responsabilizo
civilmente. Pela publicação do trabalho não receberei exemplares, dando assim quitação dos direitos autorais.
Por ser verdade, firmo o presente e dou fé.

Local,

data

NOME DO AUTOR OU CO-AUTOR
Assinatura:
____________________________________________________________________

de

2013

