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CHAMADA PÚBLICA

Seminário Internacional “Os 30 anos da Constituição Federal do Brasil e o Novo Constitucionalismo
Latino-Americano”.

Está aberta, até o dia 29 de outubro de 2018, a chamada de trabalhos para o Seminário Internacional: Os 30
anos da Constituição Federal do Brasil e o Novo Constitucionalismo Latino-Americano, que será realizado
no Parque Tecnológico de Itaipu (PTI), na Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA),
entre os dias 26 e 27 de novembro de 2018.

Ar.  1º  - A  submissão  de  proposta  deverá  ser  feita  exclusivamente  através  do  e-mail

secretaria.ical@unila.edu.br, em formato PDF. No corpo do e-mail deverá informar à qual mesa redonda

pretende apresentar o trabalho:

Mesa 1: Constituição Federal Brasileira (apresentação dia 27 no período da manhã).

Mesa 2: Novo Constitucionalismo na América Latina (apresentação dia 27 no período da tarde).

Art. 2º – O resumo expandido deverá ter no máximo duas laudas e conter obrigatoriamente:

1. Título (formato justificado e letras maiúsculas);

2. Nome do/a autor/a (alinhado à direita e abaixo dados da maior formação e e-mail);

2.1 Nome de co-autor/a (alinhado à direita e abaixo dados da maior formação e e-mail);

3. Resumo: espaçamento simples entre as linhas;

4. Palavras-chave: mínimo de 3 e o máximo de 5 separadas por ponto e vírgula;

Art. 3º - Os/as proponentes selecionados(as) serão informados(as), via e-mail, do resultado da seleção, que
alcançará até cinco propostas para mesa 1 e até cinco propostas para mesa 2 delimitadas por seus respectivos
temas. 

Art. 4º – O artigo final, entre 15 à 20 páginas, deverá ser entregue até o dia 07 de dezembro de 2018,
contendo:

1. Título (formato justificado e letras maiúsculas);

2. Nome do/a autor/a (alinhado à direita e abaixo dados da maior formação e e-mail);

2.1 Nome de co-autor/a (alinhado à direita e abaixo dados da maior formação e e-mail);
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3. Resumo: espaçamento simples entre as linhas. Mínimo de 400 e máximo de 900 caracteres (mínimo de
cinco e máximo de 10 linhas);

4. Palavras-chave: mínimo de 3 e o máximo de 5 separadas por ponto e vírgula;

5. Abstract ou Resumen seguindo o mesmo padrão do resumo e, abaixo, as palavras-chave;

6. Introdução (espaçamento de 1,5 entre as linhas, formato justificado com recuo de 2 na primeira linha do
parágrafo);

7. Desenvolvimento (espaçamento de 1,5 entre as linhas do parágrafo, formato justificado com recuo de 2 na
primeira linha do parágrafo, as citações deverão compreender as normas técnicas da ABNT);

8. Considerações finais;

9. Referência Bibliográfica (deverá seguir normas técnicas da ABNT).

Art.  5º –  Os  artigos  completos  serão  publicados  pelo  Programa  de  Pós-graduação  em  Integração
Contemporânea da América Latina.

Art. 6º – Cronograma do evento

Data de inscrição 22 de outubro a 21 de novembro de 2018

Envio do resumo expandido 17 a 29 de outubro de 2018

Resultado da seleção 31 de outubro de 2018

Mesa de abertura:  OS 30 ANOS DA CONSTITUIÇÃO
BRASILEIRA

27 de novembro de 2018 
(18:00 às 22:00)

Mesa redonda 1 – Tema: Constituição Federal do Brasil 28 de novembro de 2018
(09:00 às 12:00)

Mesa  redonda  2  –  Tema:  Novo  Constitucionalismo
Latino-Americano

28 de novembro de 2018
(14:00 às 17:00)

Mesa  de  enceramento:  O  NOVO
CONSTITUCIONALISMO LATINO-AMERICANO

28 de novembro de 2018 
(18:00 às 22:00)

Envio do artigo completo 07 de dezembro de 2018

Art. 7º – As inscrições deverão ser realizadas através da plataforma virtual “inscreva”, entre os dias 22 de
outubro de 2018 à 21 de novembro de 2018 através do site <https://inscreva.unila.edu.br/>.

Art. 8º – Os/as inscritos/as que participarem todos os dias e horários obterão declaração com carga horária
de 18h.

Art. 9º – Os/as apresentadores/as de trabalhos nas mesas redondas receberão certificado.

Foz do Iguaçu (PR), 17 de outubro de 2018.

Prof. Dr. Fernando Corrêa Prado
Coordenador

Programa de Pós-graduação em Integração Contemporânea da América Latina


