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ESCOLA DE DIREITO - PUCRS 

 
EDITAL Nº 01/2019 

 
O Centro Universitário UNIVEL e a Escola de 

Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul – PUCRS,  

 
 

TORNAM PÚBLICA: 

 

A abertura de inscrição e as normas para submissão de trabalhos para: 

I JORNADA ÍTALO-HISPANO-BRASILEIRA, que ocorrerá juntamente com a programação 

do II COLÓQUIO ÍTALO-HISPANO-BRASILEIRO – DIREITO E PROCESSO DO TRABALHO: 

REFLEXÕES TRANSDISCIPLINARES, que ocorrerá nos dias 09 e 10 de janeiro 2020 em 

Parma na Università di Parma-Itália.  

III JORNADA HISPANO-BRASILEIRA DE INVESTIGAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO 

como parte da programação do IV COLÓQUIO HISPANO-BRASILEIRO – DIREITO E 

PROCESSO DO TRABALHO: REFLEXÕES TRANSDISCIPLINARES, que será realizado nos dias 

13 e 14 de janeiro de 2020, nas dependências da Universidad Complutense de Madrid-

España.  

I JORNADA LUSO-ÍTALO-HISPANO-BRASILEIRA que acontecerá durante a 

programação do I COLÓQUIO LUSO-ÍTALO-HISPANO-BRASILEIRO - DIREITO E 

PROCESSO DO TRABALHO: REFLEXÕES TRANSDISCIPLINARES, nos dias 29 e 30 de janeiro 

de 2020 na Universidade Católica do Porto - Portugal.  

Bem como inscrição de ouvintes no II COLÓQUIO ÍTALO-HISPANO-BRASILEIRO – 

DIREITO E PROCESSO DO TRABALHO: REFLEXÕES TRANSDISCIPLINARES (09 E 10 DE 

JANEIRO DE 2020 – PARMA/ITÁLIA); IV COLÓQUIO HISPANO-BRASILEIRO – DIREITO 

E PROCESSO DO TRABALHO: REFLEXÕES TRANSDISCIPLINARES (13 E 14 DE JANEIRO 

DE 2020 – MADRID/ESPAÑA) e I COLÓQUIO LUSO-ÍTALO-HISPANO-BRASILEIRO - 

DIREITO E PROCESSO DO TRABALHO: REFLEXÕES TRANSDISCIPLINARES (29 E 30 DE 

JANEIRO DE 2020 – PORTO/PORTUGAL). 

.  

1) OBJETIVOS 
 
a) Estimular pesquisa, extensão e internacionalização das entidades de ensino superior 

envolvidas. 

b) Desenvolver a prática de comunicação oral e escrita dos participantes; 

c) Incentivar o intercâmbio de conhecimento e experiência entre palestrantes, ouvintes, 

pesquisadores e participantes dos projetos de pesquisa e extensão;  

d) Oportunizar publicação científica padrão Qualis-CAPES, oriunda do evento. 

 
2) DAS INSCRIÇÕES GERAIS  
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a) Poderão inscrever-se como ouvintes para participar de qualquer dos eventos acadêmicos e 

pesquisadores de todos os níveis, professores e profissionais da área jurídica.  

 

b) A inscrição para participação nos eventos será realizada no site 

www.univel.br/coloquio2020. A confirmação da inscrição dar-se-á mediante a 

confirmação do pagamento no período de 10 de julho a 20 de dezembro de 2019. 

 

c) O valor da inscrição para participantes (ouvintes) é de R$ 100,00 (cem reais). 

d) Para participação e apresentação de trabalhos a inscrição é R$ 200,00 (duzentos reais) 

e) A taxa para publicação dos materiais e emissão dos certificados aos palestrantes é de 

R$ 200,00 (duzentos reais) 

 

3) DA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 
a) Os inscritos nos eventos, interessados em enviar artigos para apresentação na I 

JORNADA ÍTALO-HISPANO-BRASILEIRA, na III JORNADA HISPANO-BRASILEIRA e 

na I JORNADA LUSO-ÍTALO-HISPANO-BRASILEIRO, ambas sobre a temática - 

INVESTIGAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO poderão enviá-los até dia 30 de 

Novembro de 2019, no endereço de e-mail coloquio2020@univel.br , sendo: uma 

cópia digital do artigo em PDF, sem identificação dos autores; e uma em WORD com a 

devida identificação do(s) autor(es), devidamente acompanhado da cessão de direitos 

autorais (ANEXO II) 

 

b) Os trabalhos poderão ser apresentados em coautoria, com até três autores. Os artigos 

com mais de um autor devem ser enviados por apenas um dos autores. A 

apresentação deste pode ser feita por todos os autores (desde que devidamente 

inscritos no evento) ou por apenas um, conferindo-se certificado de apresentação, 

neste caso, a todos os autores presentes. 

 

c) Todos os e-mails recebidos serão confirmados pela comissão organizadora da Jornada. 

O autor tem a responsabilidade de conferir o recebimento do e- mail de confirmação 

(verificar caixa de SPAM). Trabalhos não recebidos pela comissão não serão 

considerados. Não nos responsabilizamos por envios equivocados. 

 

d) O modelo do artigo encontra-se disponível em anexo nesse Edital e, também, na 

página do evento http://www.univel.br/coloquio2020 .  (ANEXO I) 

 
 
4) CERTIFICADOS 
 

a) Os participantes inscritos no II COLÓQUIO ÍTALO-HISPANO-BRASILEIRO – DIREITO 

E PROCESSO DO TRABALHO: REFLEXÕES TRANSDISCIPLINARES (09 E 10 DE 

JANEIRO DE 2020 – PARMA /ITÁLIA), NO IV COLÓQUIO HISPANO-BRASILEIRO – 

DIREITO E PROCESSO DO TRABALHO: REFLEXÕES TRANSDISCIPLINARES (13 E 14 
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DE JANEIRO DE 2020 – MADRID/ESPAÑA) E NO I COLÓQUIO LUSO-ÍTALO-

HISPANO-BRASILEIRO - DIREITO E PROCESSO DO TRABALHO: REFLEXÕES 

TRANSDISCIPLINARES (29 E 30 DE JANEIRO DE 2020 – PORTO/PORTUGAL) terão 

direito a certificação de participação em cada um dos eventos desde que  obtenham 

75% de presença.  

 
b) Os participantes com apresentação de trabalhos nas JORNADAS DE INVESTIGAÇÃO 

EM DIREITO DO TRABALHO (PARMA, MADRID e PORTO) receberão o certificado de 

exposição logo após a apresentação de sua pesquisa.  

 
c) Os trabalhos serão avaliados pela Comissão Científica do Evento, que conferirá ao 

melhor trabalho de cada jornada a honraria de “mérito acadêmico” e, ainda, a inclusão 

do trabalho e de seus autores, como palestrantes no I COLÓQUIO LUSO-ÍTALO-

HISPANO-BRASILEIRO que ocorrerá na cidade do Porto, em Portugal nos dias 29 e 30 

de janeiro de 2020. As despesas para apresentação na cidade do Porto correrão por 

conta dos autores.  

 
5) NORMAS DO TRABALHO ESCRITO E DA APRESENTAÇÃO 
 

a) Os trabalhos escritos – artigos - deverão ser estruturados no sistema autor-data, 

devendo conter Título, Resumo, Introdução, Desenvolvimento, Conclusão e 

Referências. Os artigos poderão ter no máximo 03 (três) autores. O(s) nome(s) do(s) 

autor(es) deve vir seguido de uma nota de rodapé, que contenha sua qualificação, o 

curso e a instituição (máximo 4 linhas por autor). As demais normas estão descritas no 

ANEXO I. 

 

b) O(s) autor(es) dos trabalhos selecionados para apresentação terá(ão) no máximo 10 

minutos para a exposição oral de seu trabalho. Múltiplos autores compartilharão o 

tempo de 10 (dez) minutos. Na apresentação, será obrigatório explicitar: Justificativa, 

Problema de Investigação, Métodos de Pesquisa, Desenvolvimento 

(resumidamente) e Resultados Obtidos. Em seguida, haverá arguição por banca 

internacional de professores-pesquisadores. Por fim, será aberto tempo de cinco (5) 

minutos para eventuais questionamentos e comentários dos ouvintes.  

 

6) SELEÇÃO E ACEITE DOS TRABALHOS PARA APRESENTAÇÃO 
 
a) Os trabalhos inscritos para ambos os eventos serão analisados pela Comissão 

Avaliadora escolhida pela Comissão Organizadora da III JORNADA HISPANO-

BRASILEIRA DE INVESTIGAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO, em número 

suficiente para atender às necessidades. 

 

b) Por ocasião da submissão do trabalho, os autores deverão escolher uma dentre as 

áreas especificadas, abrangidas no grande tema DIREITO E PROCESSO DO 

TRABALHO: REFLEXÕES TRANSDISCIPLINARES: (i) Direito Material, (ii) Direito 
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Processual e/ou (iii) Impactos e relações com outros ramos do Direito.  

 

c) A avaliação será realizada de forma anônima, em que nenhum dos autores será 

identificado pelos pareceristas, em nenhuma fase do processo de apreciação. A 

Comissão avaliará os trabalhos, confirmando ou não sua aceitação por e-mail, em 

caráter irrevogável, avaliando especialmente os seguintes pontos: Atendimento ao tema 

e suas delimitações; Clareza na apresentação dos objetivos do trabalho; Metodologia 

utilizada; Organização e coesão do texto; Conteúdo do trabalho; Linguagem e redação 

do texto; Respeito às normas de submissão de trabalhos. 

 
d) Não serão aceitos, nem devolvidos para correção, trabalhos que não estiverem de 

acordo com as normas gerais para inscrição ou com as instruções para sua elaboração. 

 

e) Selecionado o trabalho, o(s) autor(es) deve(m) comprovar o pagamento das inscrições. 

 

f) Ao enviar seu(s) trabalho(s), o(s) autor(es) autoriza(m), sem custos, a inserção dos 

mesmos no e-book do evento  

 

g) A divulgação dos trabalhos selecionados será realizada no dia 20 de dezembro de 

2019, no site do evento. http://www.univel.br/coloquio2020.  

 

7) PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS 
 
a) Os trabalhos selecionados serão publicados no E-BOOK do evento, que ficará 

disponível no site da UNIVEL e do Grupo de Pesquisas Novas Tecnologias, Processo e 

Relações de Trabalho da PUCRS (CNPq). Para adequar a exigências de produção 

gráfica, a Comissão Científica do evento se reserva o direito de modificar a forma de 

apresentação gráfica dos trabalhos. 

 

8) DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Os casos omissos serão decididos pela Coordenação Geral do Evento. 

 
Cascavel/PR, 15 de agosto de 2019. 

 
 

 
  
 
 

 Elizabet Leal da Silva  
 

 

Coordenadoras do evento no Brasil 
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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO (ANEXO I) 

 

Tamanho do artigo: 

O artigo deve ter de 10 a 15 páginas. 

 

Configuração das páginas: 

• Tamanho do papel: A4 (29,7cm x 21 cm)  

• Padrão ABNT  

• Margem superior: 3 cm / Margem inferior: 2 cm / Margem esquerda: 3 cm / Margem 

direita: 2 cm  

 

O título, os capítulos e subcapítulos deverão ser ordenados de acordo com os 

seguintes critérios: 

 

TÍTULO: ARIAL , TAMANHO 14, NORMAL, NEGRITO, CAIXA ALTA, 

CENTRALIZADO. 

 

- CAPÍTULOS: ARIAL, TAMANHO 12, NORMAL, NEGRITO, CAIXA ALTA, 

POSICIONADO À ESQUERDA.  

- Subcapítulo: arial, tamanho 12, normal, sem negrito, posicionado à esquerda.  

 

Configuração dos artigos: 

• Fonte arial, tamanho 12, Parágrafo justificado. 

• Espaçamento entre linhas: simples. 

• Entre cada seção respeitar o espaço de uma linha. 

  

Conteúdo da primeira página: 

• Título do trabalho em português e língua estrangeira a saber: inglês, espanhol, 

italiano ou francês. 

• Identificação dos autores (máximo três), posicionada à direita, em negrito e, em 

nota de rodapé, sua instituição, breve informação curricular e endereço eletrônico. 
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• Resumo em português com até 500 palavras, arial tamanho 10, em um único 

parágrafo, espaçamento entre linhas simples.  

• Resumo em língua estrangeira acompanhando o idioma escolhido no título 

reproduzindo o resumo em português, arial tamanho 10, em um único parágrafo, 

espaçamento entre linhas simples.  

• Três palavras-chave, separadas por ponto e vírgula.  

• Palavras-chave no idioma estrangeiro, reprodução das palavras-chave, separadas 

por ponto e vírgula.  

 

 

Corpo do Artigo – Artigo: 

• Posicione à esquerda os títulos das seções, com numeração arábica. 

• Os parágrafos devem ter recuo de 1,25cm (1 TAB) posicionado à esquerda. 

• No corpo do artigo, é vedado o uso de negrito e sublinhado. Admite-se apenas o 

itálico, desde que utilizado com moderação, para destacar alguma expressão.  

  

Citações: 

▪ As citações no corpo do artigo devem seguir o Sistema Autor-data. Ex. (LEFF, 

2006, p. 200) 

▪ As citações diretas curtas (até três linhas) devem estar destacadas com aspas e no 

corpo do artigo, e as citações diretas longas (mais de três linhas) devem ser 

ressaltadas com recuo de 4 cm, na margem esquerda, diminuindo a fonte (10), sem 

itálico, sem aspas e com espaçamento simples. 

▪ Na medida do possível, devem ser evitadas citações longas, de mais de três  linhas,  

exceto  quando  absolutamente  essencial  ao desenvolvimento do raciocínio. 

Também devem ser evitadas as citações de fontes secundárias (“apud”), ou  

transcrição, na  forma de citação, em  língua estrangeira, devendo-se preferir a 

tradução pelo autor. 

▪ O sistema de citações por notas de rodapé somente deve ser utilizado para qualificar 

os autores do artigo e para notas explicativas. 

 

Considerações Finais: O artigo de acordo com o tema pode apresentar 

considerações finais, análise do panorama atual e questionamentos fundamentados. 

 

Referências: As referências devem seguir a norma 6023 da ABNT.  

 

Observações: 

▪ As ilustrações, tabelas e gráficos (Excel ou Power Point), vinculados ao Word, 

devem ter fonte arial, tamanho 10. Parágrafo justificado. 
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▪ Não serão aceitos artigos que requeiram softwares não contidos no Microsoft Office 

para sua completa visualização.  

▪ Destaca-se a importância de se observar as instruções relativas ao formato dos 

artigos, pois previamente à avaliação dos conteúdos será verificado o cumprimento 

da formatação exigida. 

▪ A Comissão Organizadora não se responsabiliza pela originalidade dos artigos 

apresentados, bem como pela eventual falta de indicação do nome do autor e da 

origem de obras citadas. 

 

 

(ANEXO II) 

CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS  
 
 
 

Eu, _____________________________________________ autorizo a Comissão 

Organizadora da III Jornada de Investigação em Direito do Trabalho, a publicar em E-BOOK 

do evento, em via digital no site da instituição, o texto de minha autoria, intitulado 

__________________________________________________________________________

______________________________________________. 

Declaro que cedo os direitos autorais, sem custos, nada tendo a reclamar pela 

publicação. 

 

Cascavel, _____ de ____________________ de 2019. 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do autor 

 

IDENTIFICAÇÃO DO ARTIGO 

Título: 

 

Nome do Autor(a): 

 

Qualificação (situação acadêmica, títulos, instituições às quais pertençam e a principal atividade exercida): 

 

Endereço Completo: 
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CEP: Cidade /Estado: 

  

Telefone Celular/Residencial/Comercial/Recado:  

(    )  (    )  (    )  

E-mail: 

 

 
IMPORTANTE: O DOCUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVIDAMENTE 
PREENCHIDO E ASSINADO É IMPRESCINDIVEL PARA A PUBLICAÇÃO DO TEXTO. Em 
caso de coautoria, os autores deverão preencher o documento individualmente. 
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